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Nincs Kerepes szüreti mulatság nélkül. Még akkor is így 
van ez, ha alig található szőlőültetvény a községben. Saj-
nos a régmúlttal ellentétben a hagyomány maradt, a gyü-
mölcs viszont eltűnt, lett helyette gyógynövény, meg felvá-
sárolt, de parlagon heverő földrengeteg, no meg lakópark.  
Mulatság azért most is volt.

Szüreti mulatság

Szeptember 3-án reggel nyolckor itt is, mint az ország többi 
iskolájában, megszólalt a csengő, és jelezte, hogy visszavonha-
tatlanul véget ért a szünidő, és megkezdődött a 2007/2008-as 
tanév. Negyvenkét megszeppent, csillogó szemű, elsős kisdiák 
készült a nyolcéves kalandtúrára, melyben elsajátítja az írás, 
olvasás, számolás tudományát, és felkészül a középiskolai 
tanulmányokra.

Új tanév – több felelősség

Dal és hangszer
folytatás a 3. oldalon

folytatás a 2. oldalon

folytatás a 3. oldalon

Mint ismeretes, az új tes-
tület megszüntette a speciális 
tagozatot a kerepesi iskolában 
és az oda járó roma gyereke-
ket szeptembertől Gyömrőre 
járatják, az utazás költségeit 

az Önkormányzat fizeti. Saj-
nos már 10 nap után szégyen-
teljes levelet kaptunk a gyer-
mekotthon igazgatójától. Ezek 
után elgondolkodtató, milyen 
színvonalú nevelési munkát 
végeznek Kerepesen a cigány 
szülők, a családsegítő, illetve 
az iskola pedagógusai, mint 
ahogyan az is, mit tett vagy mit 
nem tett a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat, vagy éppen az 
MSZP cigány tagozata, már-
mint a kerepesi.

cikk a 4. oldalon

Ring kontra Szilas
Október 11-én 18 órától „Terítéken a Hungaroring, 

meddig bírjuk dobhártyával” címmel a Polgármesteri 
estek sorozatban Franka Tibor vendége Palik László.

Helyszín: a Szilasligeti Közösségi Ház
Sok kérdezőt és még több érdeklődőt várunk!

A művelődési házzal közö-
sen Franka Tibor Polgári estek 
címmel rendezvénysorozatot 
indított, melynek alkalman-
ként ő a házigazdája, műsor-
vezetője. 

A tervek szerint művésze-
ket, énekeseket, ismert poli-
tikusokat hívnak Kerepesre. 
Elsőként Máté Ottilia daléne-
kes és Vesztergám Miklós 
tárogatóművész volt a vendég. 
A közönség énekelt, könnyezett, 
a hangulat méltó volt a magyar 
hagyományok iránti tisztelethez. 

A következő vendég 
szeptember 29-én Grosics 
Gyula,  Buzánszki és Tóth II. 
az aranycsapat tagjai lesz-
nek a Sport vendéglőben 
Kerepesen.

Cigánykérdés cigány úton



Szeptember 15-én megrendezésre 
került a Hagyományőrző Szüreti Mulatság 
és III. Fűszerfesztivál. Az egész napos 
rendezvény 10 órakor a főzőversennyel 
kezdődött, ugyanekkor a szüreti mulatság 
is kezdetét vette, a legények elindultak a 
lányos házakhoz, hogy kikérjék a szülők-
től a lányokat. Délután két órakor indult a 
szüreti menet - kiegészülve a népviselet-
be öltözött lányokkal, asszonyokkal – a 
Bíró pár házához, ahol a hagyományőrző 
csoportok és a Kisvirág együttes is tánc-
cal köszönték a szíves vendéglátást és 
szórakoztatták a Bíró pár háza köré gyűlt 
helyieket. A műsor és a vendéglátás után 
hintóba ült a Bíró, a Bíróné és a szintén 
népviseletbe öltözött polgármester a fele-
ségével, és lovas legények felvezetésével, 
szekereken éneklő jókedvű lányok-asszo-
nyok kíséretében elindultak, hogy bejárják 
a falut és rövid műsorral örvendeztessék 
meg a lakosságot a Patkó csárdánál, a 
Ring kocsmánál, a szilasligeti Posta előtt, 
és a szilasligeti buszfordulóban. A mene-
tet a Regősök Zenekar kísérte. 

Ezalatt az iskola udvarán felállított szín-
padon jobbnál-jobb műsort láthattak az 
érdeklődők. Volt bábszínház, judo bemu-
tató, flamenco táncbemutató, hastánc 
előadás, színdarabot adott elő a szilas-
ligeti Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub, 
bemutatta ételből készült szobrait Tanács 
Attila olimpiai és világbajnok ételszobrász, 
és tánctudását az isaszegi Csata Tánc-
együttes. Már igencsak sötétedett, amikor 
visszaérkeztek a szüreti felvonulók, akik 
a színpadon és előtte is előadták műso-
rukat, ezt követően eredményt hirdettek a 
főzőverseny résztvevői közül. Sajnos már 
sötétben, de annál nagyobb sikerrel lépett 
fel a Tungsram Kodály Zoltán férfikara, 
akik nagyon színvonalas nívós műsorukkal 
új színt hoztak Kerepes kulturális életébe. 
Aztán könnyűzene, végül pedig tűzijáték 
zárta a napot. 

A nap során csaknem félezer gyerek, 
fiatal és felnőtt öltözött népviseletbe és 
lépett fel a szabadtéri színpadon. Köszö-
net a szervezőknek, a Faluháznak, a Kis-
virágnak, a Pávakörnek, a Lila Akácnak 
az Aranyesőnek az általános iskolának 
és tanárainak. Bizonyíték ez arra is, hogy 
szerény pénzből, de lelkes összefogással 
sokra juthatunk. Akár a jókedv határáig is.

G.E.

Szüreti 
mulatság

folytatás a 1. oldalról
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– Aquinói Tamás teológus 
volt az 1200-as években, Isten 
ismerője, és a skolasztika leg-
nagyobb hatású gondolkodó-
ja. Az általa kidolgozott rend-
szer nem csak a középkori, 
hanem a mindenkori katolikus 
oktatási tananyagot is megha-
tározta. A hit és a tudás az ő 
számára nem ellenkezett egy-
mással – kezdte mondandóját 
Franka Tibor polgármester az 
ünnepélyes évnyitón. – Nem 
sokkal maradt le Magyaror-
szág sem az oktatás terüle-
tén, ugyanis már 1367-ben 
Nagy Lajos Pécsen létrehozta 
az első egyetemet. Azóta a 
tanulás, a képzés, a humánum 
központjába került, de nagyon 
drága – folytatta a polgármes-
ter. – Kerepes önkormányzata 
az állami támogatáson kívül 
100 millióval segíti az iskolát. 
Négy tantermet felújítottunk, 
szigorítottuk a portai felügye-
letet, a speciális tagozatot 
megszüntettük, Gyömrőre 
kerültek át a gyerekek, a taná-
ri létszámot csökkentettük. A 
szülő kötelessége a gyermek 

iskolába járatása, gondozása 
– tette hozzá. – Aki mulaszt, 
a törvényesség határain belül 
eljárunk vele szemben. Ugyan-
akkor a tanárok felelőssége is 
megnövekedett, nem az elné-
ző tanár, hanem a következe-
tes tanár az idei évtől kezdve 

Kerepes megfelelő pedagógu-
sa. Fegyelem, felelősség és 
felkészültség a hármas jelszó 
az idei tanévben.

GE
A tanév végén 21 nyolca-

dikos tanuló fejezte be álta-

lános iskolai tanulmányait, és 
mindannyian felvételt nyertek 
középiskolába. Az iskola a 
2007/08-as tanévet 313 tanu-
lóval indítja az év végi 298-al 
szemben, 17 új tanuló érkezett 
iskolánkba az első osztályoso-
kon kívül.

Az idei tanévben az 5.-ik 
osztályban a magyar nyelv és 
irodalom tantárgyat képesség 
szerinti differenciált csoport-
bontásban tanítjuk. Az angol 
nyelvoktatásban a még jobb 
eredmény eléréséért évfolya-

monként három külön cso-
portban az azonos képességű 
tanulókat tanítjuk.

A hatékonyabb tanulás 
érdekében 5.-6. évfolyamon 
tanulószoba működik, ahol a 
gyerekek pedagógus segítsé-
gével és irányításával készíthe-
tik el házi feladataikat, és tanul-
hatják meg szóbeli leckéiket. 
Délutánonként foci, röplabda, 
judo, és akrobatikus rock and 
roll edzéseken vehetnek részt. 
Azon tanulók, akik gyógytest-
nevelésre kötelezettek iskolai 
keretek között, gyakorlott és 
felkészült tanár irányításával 
vehetik igénybe ezt a szolgál-
tatást. Zeneiskolánk minősítést 
szerzett, és keretei között zon-
gora, furulya, bőgő, gitár, fuvola 
és trombitaoktatás folyik. Min-
den kedves jelentkezőt szere-
tettel várunk Zeneiskolánkba.

A katolikus hitoktatás 
keretében tanulóink a hit és 
erkölcs alapjait ismerhetik 
meg a tanórán kívüli foglalko-
zásokon.

Czeglédy Beatrix
igazgató

Kiemelt programjaink, szeptember-október hónapban
09.21. péntek Széchenyi-nap, Papírgyűjtés
09.22. szombat Papírgyűjtés, ruhabörze
09.29. szombat Kistérségi mesemondó verseny

10. 01. hétfő A Zene Világnapja- Koncert a tanárok és 
növendékek közreműködésével

10. 04. csütörtök Táncház
10. 19. péntek Október 23. iskolai ünnepség
10. 21. vasárnap Kaktusz-kiállítás és vásár

10. 23. kedd Október 23. központi ünnepség a 
Faluházban 

Fegyelem, felelősség, felkészültség
Új tanév – nagyobb odafigyelés

folytatás az 1. oldalról

Örömmel értesültem a sajtóhírekből 
arról, hogy Ön Gyurcsány Ferenc párt-
elnök úr a párttársaival tárgyal a Pest 
megyei uniós fejlesztésekről.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Pest megyében élő emberként, adófi-
zető állampolgárként fölháborít, hogy ha 
szűk körben, másokat kihagyva dönte-
nek a megyénket, településeinket érintő 
kérdésekben! Fölháborít, ha a felelősség 
látszatát keltve folytatnak tárgyalásokat a 
semmiről! Hiszen ebben az évben egyet-
len kiírt pályázat sem került még elbírá-
lásra!

Pest Megye Közgyűlésének elnö-
keként és Pest megyei egyéni ország-
gyűlési képviselőként kezdeményezem, 
hogy települések vezetőivel, polgármes-
tereivel együtt tárgyaljunk az Európai 
uniós pénzekről, az uniós források fel-
használásáról. Kérem, hogy legyen haj-

landó végre meghallgatni az 1 millió 300 
ezer Pest megyében élő ember érdekeit 
képviselő választott tisztségviselőket és 
vegye végre figyelembe a megyei önkor-
mányzat és a polgármesterek vélemé-
nyét, kéréseit, javaslatait is.

Bármikor készen állunk az egyez-
tetésre, annak érdekében, hogy Pest 
megye ne szenvedhessen hátrányt az 
uniós pénzek elosztása során. Ha a 
miniszterelnök úrnak és párttársainak 
nem is, nekünk, a megyében élő embe-
reknek fontos, hogy fejlődő, gyarapo-
dó településeket, élhetőbb környezetet 
teremtsünk. 

Szűcs Lajos, a közgyűlés elnöke

*
Szűcs Lajos úr a megyei közgyülés 

elnökének nyílt levelében foglaltakkal, 
mint Kerepes polgármestere teljes mér-
tékben egyetértek és támogatom.

Franka Tibor

Nyílt levél Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úrnak
Mikor tárgyal végre a választott vezetőkkel a miniszterelnök?

Arad dicső marad      
Az 1848-as hősöket 1849 október 

6-án végeztette ki az osztrák csá-
szár Aradon (ma Románia). Arad a 
vértanúk városa példa marad minden 
magyar előtt mindörökre. Miután a 
szabadságharc tavaszi hadjárata után 
Debrecenben kimondatott a Habs-
burg-ház trónfosztása és Magyaror-
szág függetlensége, Ferenc József az 
oroszokhoz fordult segítségért, mert 
egyedül nem boldogult Kossuthékkal.

Miklós orosz cár vezetésével az 
orosz túlerő győzedelmeskedett, 
akárcsak 1945 után. Meg lett a szo-
morú eredménye akkor és a XX. Szá-
zadban egyaránt, a vezetőket pedig 
kivégezték.

Fejet hajtunk a 13 aradi vértanú 
emléke előtt. (Vajon manapság hány 
politikus lenne képes életét áldozni a 
magyar hazáért?)

F.
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Budapest, XVI. kerületi moso-
dába mosónőket felveszünk. 
T.: 06 (1) 401-0771, 8.00-15.00 
óra között.
„ Fiatal tapasztalt tanárnő ma-
tematika, fizika és angol nyelv 
oktatását vállalja. A kitartás 
meghozza a gyümölcsét. 
Érdeklődni lehet a 06-30-524-
12-08-as telefonszámon. „ 
Matematika, fizika, kémia korre-
petálás, érettségire felkészítés! 
Egyetemistáknak, főiskolások-
nak matematika oktatás. (06 70) 
2244-655

A 
Kistarcsai 
Rendőrőrs 
járőrautója  
közvetlenül 

hívható:
06-70/214-6500

Október 1-től
indul a Kerepes 

rádió adása!
Kezdődhet az URH-n a su-
gárzás. Az adás a 97,1 Mhz 
–es URH sávban lesz fog-
ható. Ezt követően a Rádió 
napi rendszerességgel szólal 
meg. Távlati céllal beindulhat 
Kerepesen az Iskolarádió és 
annak keretein belül a Ripor-
terképzés is. Addig is a www.
kerepesradio.hu oldalon szól a 
rádió és a későbbiekben is vi-
lágszerte elérhető marad Ke-
repes hangja.

Ugró János

Idézet a levélből: „Intéz-
ményünk dolgozói tisztában 
voltunk azzal, hogy nem lesz 
egyszerű a feladatnak eleget 
tenni, mivel az életkoruk alap-
ján nehéz lesz a gyerekeket 
a kollégiumi korlátok között 
beszoktatni. (…) Szeptem-
ber 4-én kedden reggeltől 
folyamatossá váltak úgy az 
iskolában, mint a kollégium-
ban az atrocitások, társaikkal 
szembeni viselkedésük és az 
őket tanító, felügyeletet ellátó 
felnőttekkel szemben is minő-
síthetetlen hangot ütnek meg, 
semmilyen szabály betartásá-
ra nem hajlandók. (…) A folyo-
són összeszedik társaikat a 
tantermekből – ezzel a tanítási 
órákat zavarva – hangoskod-
nak, rágalmaznak, randalíroz-
nak. (…) A gyerekek vádasko-
dásaiban szerepel, hogy őket 
kiközösítik – vélhetően tudatos 
a viselkedésük, hogy ne kell-
jen nekik intézményünkben 
iskolába járni, ezt egyébként 
ki is jelentették, hogy „hétfőn 
már nem szállnak fel a busz-
ra”, ami Gyömrőre hozza őket. 
(…) Intézményünk dolgozóinak 
testi épségét veszélyeztetik 
ezek a gyerekek – állapotos 
tanárnő, illetve szívinfarktuson 
átesett tanár kolléga – akiknek 
biztonságáért nem tudok fele-
lősséget vállalni jelen körül-
mények között. Nem utolsó 
sorban az itt tanuló 175 gye-
rek biztonsága és testi épsé-
ge sem tehető ki a közvetlen 
veszélynek, ugyanis vereked-
nek és késeléssel fenyegetőz-
nek a kerepesi gyerekek.”

E levél végén az igazga-
tó azt írja, hogy a kerepesi 
Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat vezetője Gáspár 
Erika azt kérte, hogy minden 
problémát írásban jelezzenek 
a kerepesi jegyző úr részére. 
No itt van a baj, hiszen az egy-
szerű földi halandó gondolkod-
ni kezd, hogy vajon mi a CKÖ 
dolga? A jegyzőhöz irányítani 
mindazon problémát, amiről a 
jegyző, a polgármester és az 
Önkormányzat tehet a legke-
vesebbet – mondta a levelet 
kommentálva Franka Tibor.

– Ugyanakkor – fűzi hozzá 
a polgármester – a CKÖ azt is 

tőlünk várja, hogy pénzt adjunk 
a Gyömrőre járó gyerekek 
ruhájára, cipőjére, tanszereire, 
sőt fizessük az étkezési téríté-
si díjukat. Gáspár Erika közöl-
te, hogy a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat évi 640 ezer 
forintos állami támogatásból 
nem óhajt ilyen célokra áldozni, 
oldja meg az Önkormányzat. 
Nézzünk néhány tételt a CKÖ 
kiadásaiból: telefonkészülék 
vásárlás március hónapban 
20.780 forint, vendéglátás 44 
ezer forint, cigányzenekar 25 
ezer forint. Ha viszont bár-
melyik roma ember segítség-
re szorul, azt hozzám küldik, 
vagy a jegyzőhöz.

– Joggal érzem úgy, hogy 
ami Kerepesen roma ügy-
ben történik, abban kevés az 
összefogásra utaló jel – foly-
tatja Franka Tibor. – Miután a 
gazdasági helyzet tovább rom-
lik, az általános és ezen belül 
a cigány szegénység egyre 
veszélyesebbé válik, nagyon 
fontos, hogy Kerepes Nagy-
község közönsége tisztában 
legyen azzal ki, mit csinál, és 
miért, illetve ki, mennyit és 
mire költ. Közben arra sem 
árt figyelmeztetni, hogy egy 
megyei fenntartású iskolában 
a 175, döntően roma szár-
mazású gyerek közül néhány 
kerepesi a legrosszabb. Ehe-
lyütt is arra kérem, és szólí-
tom fel a cigány szülőket, az 
MSZP helyi cigány tagozatát, 
a pedagógusokat és a Sup-
port Családsegítő Alapítvány 
munkatársait, hogy az önkor-
mányzathoz hasonlóan sokkal 
felelősebben, sokkal nyilváno-
sabban és sokkal hatékonyab-
ban végezzék a továbbiakban 
munkájukat, mert egyelőre ott 
tartunk, hogy a pénz kifelé 
megy, a siker viszont nem érke-
zik. Helyette csak a szégyen. 
Ezen, ha kell a nyilvánosság 
erejével a testület és én sürgő-
sen és egyértelműen változtat-
ni akarunk. Ennek érdekében, 
a törvényes kereteken belül, 
felelősségre vonástól és külön-
böző eljárások megindításától 
sem riadunk vissza - mondta  
a polgármester.

Görgényi

folytatás a 1. oldalról

Cigánykérdés cigány úton
Gyömrőn félnek Kerepestől

CROSS-TARCSA KUPA AMATŐR 
KISTÉRSÉGI MOUNTAIN BIKE VERSENY

2007. SZEPTEMBER 29. SZOMBAT
KEREPESI ERDŐ

NEVEZÉS:  8:00-TÓL  10:00-IG A HELYSZÍNEN
ELŐNEVEZÉS: K.EGYESÜLET@FREEMAIL.HU 

A NEVEZÉS DÍJTALAN!
A NEVEZÉSI LAP A WWW.KEGYESÜLET.ATW.HU 

OLDALRÓL TÖLTHETŐ LE.
AZ ELŐNEVEZŐK KÖZÖTT ÉRTÉKES AJÁN-

DÉKCSOMAGOT SORSOLUNK KI!
MINDEN RAJTOLÓ SORSOLÁSON VESZ RÉSZT, AHOL       
A DECATHLON ÁRUHÁZ ÉRTÉKES AJÁNDÉKAIT SOR-
SOLJUK KI!!!

MEGKÖZELÍTÉS: KEREPESEN, A 3-AS FŐÚTRÓL 
A PATKÓ VENDÉGLŐTŐL AZ ERDŐ FELÉ AZ UTAT 

TÁBLÁK JELZIK.
A VERSENYEN CSAK ÉS KIZÁRÓLAG AMATŐRÖK INDUL-
HATNAK. EGYESÜLETBEN VERSENYSZERŰEN SPOR-
TOLÓK NEM!

KATEGÓRIÁK ÉS RAJTIDŐPONTOK:

FELNŐTT FÉRFI-NŐI 10:10 4 KÖR
JUNIOR  FIÚ-LÁNY 11:00 3 KÖR
SERDÜLŐ FIÚ-LÁNY 11:40 2 KÖR
GYEREK FIÚ-LÁNY 12:15 1 KÖR
ÓVODÁS FIÚ-LÁNY 12:45 1 MINI KÖR

A VERSENY RENDEZŐJE: 
KISTARCSAI KERÉKPÁROS EGYESÜLET

GYERE EL TE IS, NE HAGYD KI A SOK AJÁNDÉKOT!
TÁMOGATÓINK:

Kistarcsa Város Önkormányzata 

Tisztelt Választópolgárok!

Ezúton értesitem a körzetem-
be tartozó lakosokat, hogy 
minden hónap utolsó keddjén 
18.00-20.00 óráig fogadóórát 
tartok  a Kerepesi Faluházban.                                                                                   

Nagy Béláné
06-20-4919-355            
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Elkészült Kerepes 
Nagyközség méltó emlék-
műve, amely a hősök 
dicsőségét és az áldozatok 
emlékét hivatott hirdetni. 
Az öt méter magas mész-
kőből készült obeliszket a 
sportpálya előtti területen, 
a Szilasligetet és Kerepest 
összekötő Mogyoródi úton 
állítjuk fel, hirdet-
ve a múlt és az 
összetar tozás 
fontosságát.

Az emlékmű 
tervezetével a polgármes-
ter állt a testület elé, és 
kérte támogatását. Fran-
ka Tibor 100 ezer forintos 

felajánlással meghirdette 
a gyűjtést. Csatlakozott 
hozzá Varga Árpád kőfa-
r a g ó , a k i n e k 
számos rokona él 
K e r e - p e s e n 
és aki b ü s z k e 
g y ö - kere i re. 
Varga vállalta 
a tel- jes kivi-

telezést. Eddig pénzado-
mányokkal segített Fila 
László ügyvéd, Kovács 

István nyugdíjas, Mező 
István szilasligeti lakos, 
Ferenczi Lajos vállalkozó, 
a Kerepesi Vállalkozók 
Egyesülete, az emlékmű 
körüli szépítési-kertésze-
ti munkában Póti Márta 
ajánlotta fel segítségét. Az 
emlékmű költsége 1,8 mil-
lió forint. Ezúton is kérjük, 
akik megtehetik – a 

hősök rokonai, 
barátai – anyagi 
támogatással 
járuljanak hozzá 

a munkálatokhoz. Jelent-
kezni lehet a polgármesteri 
titkárságon a 28/561-059-
es telefonszámon.

Emlékműavatás 
október 22-én 16 órakor

I. világháború hősi 
halottai: 1914-1918

 1. Bakos István
 2. Baran János
 3. Berta János
 4. Berta Mihály
 5. Ellenbacher János
 6. Fóner József
 7. Gróf István
 8. Hitkó János
 9. Heik István
 10. Horváth János
 11. Klopcsek Pál
 12. Konda Mihály
 13. Kuruc István
 14. Kríger Pál
 15. Oravecz István
 16. Stiller Gusztáv
 17. Paulovics István
 18. Tunkli József
 19. Tunkli István
 20. Udvardi István
 21. Zaltnik István

II. világháború katona-
ként elesett hősi halottai

 1.  Bakos János
 2.  Bangó Ernő
 3.  Barka János
 4.  Bitter József
 5.  Bognár József
 6.  Bognár János
 7.  Csepeti Mihály
 8.  Ellenbacher József
 9.  Fóner István
 10.  Jagyus András
 11. Juhász József
12.  Karlovics István
13.  Kiss Sándor
14.  Kríger István
 15.  Kríger László
 16.  Koncz István
 17.  Légrádi János
 18.  Madarász János
 19.  Molnár István
 20.  Molnár Mihály
 21.  Pelyhes János
 22.  Selmeci János

 23.  Szukics Imre
 24.  Taschek Tamás
 25. Turai Mihály
 26.  Végh Ferenc
 27.  Zsemler József

1944-ben deportált 
zsidók
 1. Hoffmann néni
 2. Herzfelder – Schöntáll
 3. Herczfelder Izidorné
 4. Schöntáll Sándorné
 5. Schöntáll László
 6. Schöntáll György
 7. Diamant József

A II. világháborúban 
hadifogságban elesettek
 1.  Izményi Imre
 2.  Jászi Gyula
 3.  Kamarás Dezső
 4.  Karlovics János
 5.  Krieger István
 6.  Pál József
 7.  Udvardy Ferenc

AZ EMLÉKMŰ AVATÁSÁRA 2007. OKTÓBER 22-ÉN HÉTFŐN 16 ÓRAKOR 
KERÜL SOR. AZ ÜNNEPI MŰSORT KÖVETŐEN BESZÉDET MOND WITTNER 
MÁRIA 1956-OS HALÁLRAÍTÉLT, PARLAMENTI KÉPVISELŐ, PESTI IMRE PAR-
LAMENTI KÉPVISELŐ, FRANKA TIBOR POLGÁRMESTER, MEGSZENTELI A 
VÁCI PÜSPÖKSÉG KÉPVISELŐJE ÉS FRAJNA ANDRÁS ESPERES. EZT KÖVE-
TŐEN KOSZORÚZUNK. MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK.

A Hősök emlékművének névsora

Október 13. szombat 16 h. NÓTAEST- 
Idősek napi ajándékműsor A Kerepesi 
Széchenyi István Áltlános Iskola torna-
termében

Október 19. Péntek 17 h. KIÁLLÍTÁS 
MEGNYITÓ Bay Sinka Anna festő- és 
grafikusművész műveiből a Kerepesi 
Faluházban

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Pásztor tanár úr nem tartja 
hősöknek az 1914-es és 
1945-ös háború hőseit

A polgármester augusztus 27-én dél-
után arra kérte a tanárokat, üljenek le és 
közösen beszéljék át, mit tervez az isko-
la fegyelem, rendezvények, stb. területén 
és mit szeretne a polgármester. A 35 fős 
testületből öten úgy gondolták, őket nem 
érdeklik a közös gondok, (dr. Pappaertné 
Matejka Irina, Madarász Beáta, Hegedűs-
né Újfalusi Éva, Herczegné Kenesei Edit, 
Kőrösiné Dósa Ilona) a többiek viszont 
elhivatottsággal és felelősséggel mondták 
el terveiket, sőt vállalták, az eddigieknél 
még többet és még jobban dolgoznak az 
iskolai nevelés színvonalának emeléséért, 
illetve a nagyközség közéletében pozitív 
változásokat segítenek elő.

A polgármester elmondta, 100 milliót 
kell az iskolára fordítani a kerepesi fejlesz-
tésre rendelkezésekre álló pénzből, ezért 
határozott, ütőképes testületre számít és 
aki nem ilyen, az előbb-utóbb kihullik a 
tanári karból.

Ezt követően arra kérte Pásztor György 
történelem tanárt, hogy a kerepesi hősök 
emlékmű avatási ünnepségére, október 
22.-re, állítson össze egy 15-20 perces 
műsort. Pásztor történelem tanár közölte, 
ezt nem tudja vállalni, mert szerinte 1914-
ben és 1945-ben a magyar katonák, közöt-
tük a kerepesi hősök nem hősök voltak, 
esetleg csak áldozatok, ebbéli véleményét 
nem változtatja meg az avatás kedvéért.

A polgármester kritizálta a magyar-
történelem tanár Kerepest és az egész 
nemzetet sértő viselkedését és kijelentet-
te, szerinte Pásztor György alkalmatlan 
a tanári pályára, elsősorban nem hamis 
véleménye, hanem tanári elkötelezettsége 
és esküje okán.

(Várjuk olvasóink véleményét és közre-
adjuk azt.)

(szerk)

Bővül az újság
A Kerepesi Vélemény további négy oldallal bővül és az első, illetve a hátsó borító négyszín nyomással készül a jövőben annak 

érdekében, hogy még több információ és lakossági vélemény kapjon nyilvánosságot. Az újság nyitott, bárki megírhatja mondandó-
ját, ha névvel teszi, és amit állít, az valóságon alapul. Az interneten sokszor olvasható névtelen mocskolódásokat, alaptalan vádakat, 
irigységtől és bosszútól csöpögő, helyesírási és fogalmazási hibáktól hemzsegő, gyáva névteleneket azonban nem közlünk.        F.
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A 14 fős testületből hárman, 
valamint az ő köreik, röviden, 
akik a tavalyi önkormányza-
ti választásokon veszítettek, 
most nagyon sértődöttek. 
Olyannyira sértődöttek, hogy 
a ciklusprogramot, s benne az 
általános útépítést és kötvény-
kibocsátást sem szavazták 
meg. Helyette csúsztatások-
kal, félreinformálásokkal és 
félreinternetezéssel ijesztgetik 
a település lakosságát. Csatla-
koznak hozzájuk például Balla-
bás László, Rozsnyai Sándor, 
Gombkötő Róbert, Nagy Irén 
és mások, akiknek ellenkezé-
se tiszteletben tartható, csak 
nem érthető. A falu jövőjénél 
is fontosabb az ellenszenv? A 
közös boldogulásnál fontosabb 
a bélyegzés, az irigység, az 
áskálódás, a szervezkedés, 
az ellenállás? De ki ellen van-
nak? Bók Károly és csapata 
döntően baloldali volt. Rózsás 
és Palotai képviselők állítják, 

ők ellenzékben tevékenyked-
tek. A jelenlegi testület döntő 
többsége jobboldali és keresz-
tény. Rózsás és Palotai, Nagy 
Bélánéval kiegészülve most 
is ellenzékinek vallja magát. 
Akkor ki mellett vannak? Saját 
maguk mellett? Így nehéz a 
csapatmunka.

Legújabban a kötvénykibo-
csátással, meg az úttal riogat-
nak. Nem igaz, hogy a kötvé-
nyeket a kerepesi lakosságnak 
kell megvásárolnia és nem 
igaz, hogy belefullad Kere-
pes az adósságba. Az viszont 
igaz, hogy belefúl a sárba, ha 
úgy dolgoznak, mint az eddi-
gi testületek dolgoztak. Több 
kell: kockázat és felelősség a 
kishitűség meg a dagonyázás 
helyett.

KÖSZÖNJÜK, HOGY A 
LAKOSSÁG FELELŐSEN 
GONDOLKODIK, ÉS AZ 
ÚTÉPÍTÉS MELLETT FOGLAL 
ÁLLÁST. KEREPES ÚTJAINAK 

HOSSZA 38 KILOMÉTER ÉS 
342 MÉTER, EBBŐL CSAK 12 
KILOMÉTER ÉS 59 MÉTER 
ASZFALTOS, AZ IS FELÚJÍ-
TÁSRA SZORUL. ÉVENTE 
EGY-KÉT UTCÁT TUDUNK 
BURKOLNI, KÖTVÉNYKIBO-
CSÁTÁSSAL VISZONT KÉT 
ÉV ALATT 20 KILOMÉTERT. 
EZ A TÉT! RÁADÁSUL AZ 
INGATLANOK ÉRTÉKE IS 
JÓCSKÁN MEGEMELKEDIK. 

Nézzük a tényeket: - Az 
Önkormányzat pontos felmé-
rés, tervezés és ütemezés után 
kötvényt bocsát  ki mintegy 7-
800 millió forint értékben. – Ezt 
nem a lakosság, hanem egy 
bank vásárolja meg és folyósít-
ja részünkre. – Közbeszerzési 
eljárás során kivitelezőt válasz-
tunk. – A befejezést követően 
2009-210-ben, nem a lakos-
ság, hanem az Önkormányzat 
megkezdi a kötvények vissza-
vásárlását 20 éven keresztül 
évi 40-50 millió forintért.

Kétségtelen tény, hogy 
ingyen nincsen semmi, de a 
legkedvezőbb pénzszerzés 
módja a hitellel szemben a 
kötvény, mert rugalmas, és a 
kamat harmada a hitel kama-
tának, ráadásul 20 év alatt kell 
kiegyenlíteni.

FIGYELEM! EGY KILO-
MÉTER ÚT 40-50 MILLIÓBA 
KERÜL JÁRDA ÉS VÍZEL-
VEZETŐ ÁROK NÉLKÜL. 
HATALMAS LEMARADÁST ÉS 
FELELŐTLENSÉGET KELL 
LEGYŐZNÜNK ÉS EBBEN 
A KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS 
KIVÉTELÉVEL A LAKOSSÁG-
NAK IS RÉSZT KELL VÁLLAL-
NIA ANYAGILAG IS.

Döntöttünk, mert élhető, 
közlekedhető és gyarapodó 
Kerepest akarunk. Akinek ez 
nem tetszik az lehet ellenünk, 
de ne csúsztassanak és ne rio-
gassanak. A karaván halad…

Franka Tibor
polgármester

Erős hittel, anyagi áldozattal – Fogjunk össze hívők és nem hívők
Veszélyben a közel száz éves kerepesi templom

Szeptember 7-én délután 
egyházközségünk gazdasá-
gi és lelkipásztori csoportja 
találkozót tartott a plébánián. 
Úgy gondoltuk, mivel a  téma a 
kerepesi templom felszentelé-
sének 100. évfordulója (2012), 
nem csak az egyházközség 
ügye, hanem minden kerepe-
si lakosé, ezért meghívtuk a 
nagyközség polgármesterét 
Franka Tibor urat is, aki ezen 
a megbeszélésen mint polgár-
mester, és mint templomba járó 
katolikus vett részt.

Másoknak talán a „nagy” 
országos események mellett ez 
a mi ügyünk, „kis” dolog, azon-
ban nekünk kerepesieknek, 
katolikusoknak és más vallású-
aknak, hívőknek és nem hívők-
nek a centenáriumi ünnepség 
– ha ezt méltón meg tudjuk 
ünnepelni – jelenthet örömöt, 
élményt. (Hiszen a templomaj-
tó mindenki előtt nyitva áll, és 
mindenki megtalálhatja a maga 
számára az értéket.) Ezek az 
értékek ma segítségért kiál-
tanak! Az építmény Templom 
utcai oldala megsüllyedt. sür-
gőssé vált a süllyedés meg-
szüntetése (vízelvezetés, stati-
kai rekonstrukció stb.).

A 100. évfordulóra sze-
retnénk a belső festést, és a 
freskók felújítását is elvégezni. 
Előtte azonban feltétlen meg 
kell oldani bizonyos belső sze-
relési és egyéb munkákat (pl. 
villanyszerelés, aranyozások, 

szobrok). Ezen munkálatok elő-
zetes tájékozódás szerint több 
millió forintos költséget jelen-
tenek. A szükséges feladatok 
elvégzéséhez szerény elgon-
dolásaink megvalósításához 
pénzügyi fedezet szükséges. 
Forrásaink azonban korlátozot-
tak, segítséget sem az Önkor-
mányzat, sem az Egyházme-

gye nem tud nyújtani.
A polgármester javasolta, 

hogy alakítsunk 5 fős csapato-
kat és a csapattagok vállalják, 
hogy 2008. 01. 01-től 2008. 
12.31-ig (2 év) havonta 5000 
forintot adományként fizetnek 
erre a célra. Franka Tibor úr 
megnevezett 5 főt, akik már 
elkötelezték magukat az ügy 
mellett. A jelenlévők öröm-
mel és köszönettel fogadták 
a polgármester úr és csapata 
felajánlását és a tanácstagok 
közül is vállalkoztak csopor-
tok szervezésére. Amikor a 
csapatok összeállnak, nyilvá-
nosságra hozzuk a neveket. 
Természetesen a havi 5000 
forint csak irány, melytől lefelé 
és felfelé is el lehet térni. (10 x 
5 fős csapat esetén 5000 Ft-
tal számolva 2 év alatt 6 millió 
forint gyűlne össze.) Azért kell 
két éves távlatban gondolkod-
ni, mert ekkora összeg egy-
szeri beszedéssel nem várható 
és nem is kívánható. Ahhoz, 
hogy a munkálatokat ütemezni 
tudjuk, kell tudni, hogy mikor, 
milyen összegre számíthatunk 

Éppen ezért szépen kérnénk, 
hogy aki a vállalásait megteszi, 
az vegye komolyan, magára 

nézve tartsa kötelezőnek, kivé-
ve, ha anyagi helyzetében olyan 
változás állna be, ami ezt lehe-
tetlenné tenné. Az így össze-
gyűjtött összeg csak a templom 
100. évfordulójával kapcsolatos 
munkák, teendők elvégzésére 
fordíthatók, az összeget elkülö-
nítve kezeljük.

Nagy tisztelettel és szere-
tettel kérjük mindazokat, akik 
az Egyházközség gondjában 
osztoznak, csatlakozzanak 
hozzánk vagy hozzanak létre 
további csapatokat. A csapatok 
szervezésével kapcsolatban 
információt ad Varga József 
(06 20) 636-4917.

Optimista bizalommal his-
szük, hogy a jó szándékú embe-
rek összefogását Isten áldása 
kíséri, és a centenáriumon 
elmondhatjuk majd, hogy temp-
lomunk statikailag megerősítve, 
belsőleg megszépítve tovább-
ra is méltó lesz Jézus Krisztus 
tanításának továbbadására. Így 
múltunk egy kicsi részét átment-
hetjük az utókor számára, jelez-
ve ezzel, hogy községünkben 
hagyományt tisztelő, jövőbe 
néző emberek élnek.

 Gazdag Béla 
lelkipásztori-tanács tag

Ki nem akar utat? – Közvetlenül nem a lakosság fizet
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A pszichiátriai betegek köztünk élnek, 
sokszor furcsán viselkednek. Félünk 
tőlük, vagy éppen nevetünk rajtuk. Pedig 
segítő kézre várnak…

Pszichiátriai betegséggel élni mind az 
érintettnek, mind családtagjainak igen 
nehéz, embert próbáló feladat. Gyakran 
előfordul, hogy a családtagok úgy érzik, 
reménytelen küzdelem, amit vívnak; elke-
seredettek, kimerültek, sokszor bűntudat 
gyötri őket. Egy olyan emberrel együtt 
élni, aki nem érti, milyen fájdalmat képes 
okozni, sokszor kétségbeejtő.

Ugyanakkor szorongató lehet a hely-
zete annak a beteg embernek is, aki egy 
idő után kezdi felmérni, milyen pusztítást 
végzett maga körül. Egy-egy komolyabb 
családi konfliktus után újra meg kell talál-
nia helyét a családon belül, amelyet a 
tehetetlenség, haszontalanság, bűntudat, 
és nagyon gyakran a szorongás érzése 
árnyékol be – betegségtudatától függően. 

A családtagoknak sokszor mindent elölről 
kell kezdeniük, újra meg kell tanulniuk kom-
munikálni egymással, újra megszokni, elfo-
gadni azt, hogy él valaki közöttük, mellettük, 
aki olyan idegen, és mégis hozzájuk tartozik.

A pszichiátriai betegség megviseli 
az egyént és hozzátartozóit egyaránt. A 
beteg és családtagjai megfáradtak, sok-
szor teljesen reményt vesztettek, nem 
találják egymással a közös hangot. Olyan, 
mintha egy óriási szakadék tátongana 
közöttük, holott céljaik azonosak.

Ezen szakadék áthidalásában segíthet 
a Support Humán Segítő és Szolgálta-
tó Alapítvány Közösségi Pszichiátri-
ai Szolgálata. (Az alapítvány kistarcsai 
székhelyű, kiemelkedően közhasznú szer-
vezet, mely 1992-ben alakult.) A Szolgálat 
segítséget nyújt a pszichés problémáik 
miatt perifériára kerülteknek és család-
tagjaiknak egyaránt.

 Szolgáltatásainkkal – segítő beszél-
getés, tanácsadás, kríziskezelés, ügyin-
tézés, családgondozás, készségfejlesztő 
tréningek, stressz-kezelő technikák elsa-
játításában történő segítségnyújtás, sza-
badidő hasznos eltöltésének megszer-
vezése, önellátási képesség javítása stb. 
– szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy 
a hozzánk forduló pszichiátriai betegek 
saját családjukban, minőségében jobb és 
teljesebb életet élhessenek. 

Terveink között szerepel ún. hozzátarto-
zói csoportok szervezése, ahol a betegek 
családtagjai problémáikra közösen keres-
hetnek megoldást, megoszthatják tapasz-
talataikat. Erre akkor nyílik lehetőség, ami-
kor Kerepesen befejeződik az alapítvány új 
szociális központjának építése.

A szolgáltatás a 18 év feletti kerepesi, 
kistarcsai, mogyoródi és gödöllői lakosok-
ra terjed ki; igénybevétele önkéntes és 
térítésmentes. 

 A közösségi ellátásnak ezen formája 

nem helyettesítheti a gyógyszeres keze-
lést, nem vetélytársa a hagyományos 
orvosi kezeléseknek, hanem azokat mint-
egy kiegészíti, együttműködik vele. Ennek 
megfelelően a szolgálat a Tormay Károly 
Egészségügyi Központ Felnőtt Pszichi-
átriai Ideggondozójával szoros szakmai 
együttműködésben dolgozik. 

Ezen szolgáltatást azon tapasztalat 
hívta életre, hogy a pszichiátriai osztá-
lyokról elbocsátott, illetve a kizárólag 
járóbeteg-ellátásban részesülő betegek 
szociális és mentális gondjai otthonukban 
is fennmaradnak, vagy éppen kiújulnak 
– súlyos terheket róva ezzel a hozzátar-
tozókra is.

Kiket várunk? Mindenkit, aki pszichiát-
riai betegséggel él (pl. depresszió, szki-
zofrénia, paranoia, pánikbetegség stb.) 
vagy úgy érzi, súlyos lelki terhek nehe-
zednek rá, amelyekkel átmenetileg, vagy 
tartósan nem képes egyedül megbirkózni; 
és természetesen hozzátartozóikat.

Amennyiben úgy érzi, hogy Önnek, 
családtagjának, vagy bármely környeze-
tében élőnek segíthetünk, nem kell mást 
tennie, mint felvennie velünk a kapcsola-
tot az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Support Humán Segítő és Szolgáltató
 Alapítvány Közösségi Pszichiátriai 

Szolgálata
Cím: 2144 Kerepes, Szabadság út 84.
( a kerepesi HÉV megállóval szemben, 
a régi családsegítő szolgálat mellett)

Tel.: 06-28-490-656
Frigyné Palotai Mária

a  Szolgálat koordinátora

Egy szolgálat a pszichiátriai betegekért és családtagjaikért...

Segítség a fejlesztési hozzájárulás kiszámításához
Képviselőinknek többen jelezték, hogy a márciusi lap-

számban közölt testületi ülésen hozott 50/2007.(III.28.) Ktsz. 
határozat szövegét nagyon sokan nem, illetve félre értik. 
Kerepes közigazgatási területén építendő ivóvíz-, és szenny-
vízközmű létesítésekor a fejlesztési hozzájárulás kiszámolá-
sához adunk segítséget az alábbi példával.

Ivóvízhálózatra csatlakozás esetén: Amennyiben egy 
háztartás (ingatlan) 10 m3 vizet használ el havonta, a számí-
tás a következőképpen néz ki: 10m3/család/hó: (osztva) 31 m3 
(nap/m3 – ha 31 napos a hónap) = 0.32. Ezt a számot kell meg-
szorozni a rácsatlakozás fejében fizetendő 430 ezer forinttal, 
tehát: 0.32 x 430.000= 138.710 forintot kell fizetnie annak 
az ingatlantulajdonosnak, aki havonta 10 m3 vizet használ. 
Amennyiben kevesebb, vagy több az ivóvízhasználat, akkor 
a szorzószám természetesen több, vagy kevesebb.

Szennyvízhálózatra történő csatlakozás esetén: 
ugyanígy kell kiszámolni, természetesen ott a szorzó-
szám 650 ezer forint. Példa: ugyanilyen fogyasztás esetén:  
10m3:31 m3=0.32 x 650.000 = 208.000 Ft.

CSALÁD-VÁRÓ
1. Szoptatós csoport – IX. 24-én és X. 29-én minden 
hónap utolsó hétfőjén 10-12 óráig.
Az anyatej dicsérete. Hogyan készüljünk a szoptatásra a 
várandóság alatt. Az első óra jelentősége.
2. Katolikus baba-mama klub – X. 01-étől, minden hónap 
első hétfőjén 10-12 óráig.
Együtt imádkozunk, beszélgetünk hitünk megéléséről, az anya-
ságról, a családról. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
3. Kismama váró – X. 08-ától minden hónap második hét-
főjén 16-18 óráig.
Várjuk a kismamákat, felkészülés a szülésre, szoptatásra, 
kisbaba fogadására.
4. Dúlaügyelet – X. 15-étől minden hónap harmadik hétfő-
jén 16-18 óráig.
Nyitottan a várandóságról, szülésről, gyermekágyról. Szülés-
kísérés, tanácsadás, beszélgetés kismamáknak, családjaik-
nak, érdeklődőknek.
Minden hónap utolsó vasárnapján a szilasligeti kápolnában 
1100 órakor szentmise a Gyermekáldásért és a családokért

Szilasligeti Közösségi Ház
Csomóné Lindmayer Katalin (06 20) 967-7999

Minden alkalommal nyitott! Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Úgy gondolom, nem múlna 
el kézzel fogható haszon nél-
kül egy olyan rendszer beve-
zetése, mely objektív alapo-
kon lehetővé tenné értékelni 
a képviselők egy időszakban 
végzett (vagy nem végzett) 
munkáját. Kellene tehát egy 
rendszer, melynek segítsé-
gével ellensúlyozni lehetne a 
mai demokráciának a válasz-
tások alkalmával megmutat-
kozó – sokak által kárhozta-
tott – hibáját, hogy a 4 évre 
megválasztott képviselő a 
választások után azt csinál, 
amit éppen akar (vagy nem 
csinál, s nem is akar…). Ha 
szépítve akarok fogalmaz-
ni, azt mondom „függetleníti 
magát” megválasztóitól. 

Szükség van tehát egy 
olyan rendszerre, mely egy-
értelműen jelzi a választópol-
gár számára, hogy választott 
(vagy általa éppenséggel 
nem választott)  képviselő 
konkrétan  tevékenykedik-e 
egy adott időszakban, vagy 
csak úszik a testülettel… No 
ezen, meg saját magunkon 
segíthetne egy fajta telje-
sítmény értékelés, melynek 
több lábon kellene állnia.

Ha már működik a rend-
szer valamilyen szinten, akkor 
ehhez az értékeléshez járuljon 
anyagi juttatás is – minden 
valószínűség szerint nagyon 
meg fogja érni…! Ennek az 
értékelésnek a kihirdetése 
ünnepélyes keretek között tör-
ténjen, valamikor Karácsony 
környékén.

Az, hogy kimozdulna a 
mostani holtpontról ez a 
semmi-állapot, az teljesen 
bizonyos: az emberek, a 
község, az utcák külleme 
nyernének ezen! 

Az eddig eltelt 8-10 hónap 
alatt elkészült egy díszbur-
kolatos utcánk a templom 
mellett, egy bitumenes út 
szegéllyel a József A. és a 
Bajcsy u között, egy járda az 
Iskola mellett, fedett buszvá-
rók, legalább 40 szemetes 
gyűjti már végre a nemkívá-
natos utcai „mellékterméket”, 
köszöntő táblák a község 
bejáratainál, egy felszentelt 
díszkút szép virágokkal – s 
egyre több ember, aki hisz 
a holnap kútjában, útjában, 
virágaiban…

Ez a leltár lehetne akár 
kétszer, vagy háromszor 
ennyi is – ezt tudni kell!

Nem csak az motiválná a 
képviselőt, hogy ő lehet az „Év 
Képviselője”, de mozdul azért 
is, hogy ne utolsóként végez-
zen. Ez már többszörös moti-
váció ebben a rendszerben.   

A tartalmak, tevékenysé-
gek megjelenítése: Az érté-
kelésben a lehető leginkább 
biztosítani kell a szubjektivitás 
kizárását – absztrak értékelés 
kell és egyszerű! Pontozásos 
rendszer javasolt. A képviselői 
munka elvárt és lehetséges 
(felvállalt) tartalmai kerülnek 
pontozásra. Például:

Elvárt
• Havi képviselői fogadó-

óra megtartása, tartalmának 
továbbítása a Hivatal felé 
– írásban !

• Testületi gyűlésen, állami 
ünnepeken, rendezvényeken 
való résztvétel

• Előfordul-e a képviselő 
az utcán választói körében – 
megszólítható-e két képviselői 
fogadónap között?

Felvállalt
• Programok, munkák,  ren-

dezvények szervezésének el-
vállalása, az abban való rész-
vétel foka

• indokolt esetben választói 
panaszainak, javaslatainak, 
kérelmeinek megfogalmazá-
sa, benyújtása a Hivatal felé

• közcélú, a nagyközség 
boldogulását jelentősen elő-
segítő helyi javaslatok, „pályá-
zatok” beadása

• a körzetében történő fej-
lesztések, beruházások elő-
segítése, menedzselése – a 
résztvétel mértéke

• tényfeltáró, tájékoztató, a 
község életét elősegítő cikkek 
írása, közlése

A rendszer ezen a pon-
ton javítható és erősíthető: a 
lakosság értékelésével.

Lakossági értékelés módja: 
a legelfogadhatóbbnak tűnik, 
a Kerepesi Véleményben 
november hónapban a képvi-
selők névsorát megjelentetni 
– a nevek mellé tetsző sor-
rendben a javasolt pontot beír-
ni, s visszajuttatni. Lévén 13 
képviselő, az első helyen érté-
kelt kap 13 pontot, a második 
12-t, s így tovább – az utolsó, 
a 13. képviselő 1 pontot kap 

értelemszerűen. Ez összesen 
91 pont, mellyel a választó 
korrigálhatja 1-4 éve jól vagy 
rosszul leadott szavazatát! E 
rendszernek csak a legkisebb 
szinten való bevezetése nem 
csak a képviselők aktivitását 
eredményezné, hanem köz-
zétételével a szavazó állam-
polgár közérzete is jelentősen 
javulna.

A köztisztviselők értéke-
lése országos viszonylatban, 
törvényesen évek óta műkö-
dik, olyannyira, hogy ez 20%-
ban le vagy fel, módosíthatja 
az illető tisztviselő törvényes 
javadalmazását! Értékelésünk 
70 éves korhatárig alkalma-
zandó, felette a pozitív érté-
kelés „biztosított” a szavazó 
által. Meg merem kockáztatni 
azt a megállapítást, hogy ezt 
a lehetőséget akár kötelező 
érvénnyel kellene biztosítani 
a választó polgár számára, 
országosan.  A  lakossági érté-
kelés belépésével mai gyen-
gécske magyar demokráciánk 
jelentős elemmel gazdagod-
hatna. Jelenleg a választónak 
megszűnik a rendszerbe való 
beleszólás lehetősége, miután 
4 évente egyszer jól, vagy  
rosszul leadta szavazatát. 
Rendszerünk, ha bevál-
na, akár példát mutathatna 
másoknak is… 

Tisztelt Olvasó! 
Kérem ne tekintse ezeket 

a gondolatokat, vagy azok-
nak itt leírt formáját végleges-
nek, változtathatatlannak. Sőt 
örömmel várom ötleteit, job-
bító gondolatait személyesen 
és a következő e-mail címen:  
kerepesicserkesz@freemail.
hu vagy cseti08@freemail.hu

Véber Gábor képviselő

Javaslat az „Év Képviselője” címre Ha csupán lépést akar 
tartani gyermekével vagy 
sajátkezűleg kívánja elké-
szíteni cége, vállalkozása 
üzleti tervét, árajánlatait 
két héten belül, s küldeni a 
világ bármely pontjára egy 
percen belül.
Számítógép – ismereti 
tanfolyamok indulnak a 
KEREPESI TELEHÁZ-
ban FOLYAMATOSAN

20 óra / 7000 Ft
Tanulással párhuzamos 
gyakorlási lehetőség!

Tanfolyam vezető: 
Szilvási Zsolt programozó

Jelentkezés folyamatosan
Kérem  lehetőleg  jelezze  
előre telefonon érkezését!

Véber Gábor  
(06-20) 204-1916

Képviselői fogadóóra
Tájékoztatom a körzetembe

 tartozó (Szabadság út 
az ABC-től a Patkó 

Vendéglőig és Templom u.)
 Tisztelt Lakókat, hogy a 
szeptember havi fogadó-
óra 27-én, csütörtökön 
18-19 óra között lesz a 
Kerepesi Faluházban, a 
Teleház helyiségében.

Érdeklődés és információ: 
06 20/204 1916  

Véber Gábor képviselő

Idegenforgalom
Régészet

A Kerepesi Teleház olyan 12 
- 18 év közötti fiúk és lányok 
jelentkezését várja, akik ér-
deklődnek Kerepes és kör-
nyéke régmúlt történelme, 
vagy egy-egy érdekesebb 
részlete iránt, s ezeket az is-
mereteket készek elmonda-
ni, elmesélni embereknek, 
esetleg nagyobb csoportok-
nak, akik Kerepesre vagy 
környékére látogatnak.
Ha érdekel a régészet és 
történelem, akkor legyél 
tagja az Ifjú Idegenvezetők 
Klubjának, mely minden hé-
ten csütörtökön 18 órakor 
várja leendő tagjait a Kere-
pesi Teleházban.

Mihalik Mihály és 
Véber Gábor

FIGYELEM
„Állás-les” címmel mun-
kahelyteremtő prog-
ram indul a Kerepesi 
Teleházban minden  
csütörtökön 17-20 óráig.

Építési telek eladó

Kerepes, 
Nyárfa u. 13. 

Érdeklődni lehet a 
06 (30) 515-6374-as

telefonszámon.
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WADO-KARATE      
 OKTATÁS

HELYE: Kerepes Faluház
Ideje: 

         Kedd  
          Csüt.                  
          Szom.   
    

Tanfolyamkezdő megbeszélés: 
szept.18. /kedd/ 18 óra

Vezető edző: Briák Gyula 
1-dan /fekete öv/

Edzők : Horányi Zoltán 3 kyu /barna öv/
Martin Tilda  1-dan /judo, fekete öv/

Érdeklődni lehet: 
Briák Gyula  20/488 0232

Horányi Zoltán  30/635 8468
Martin Tilda  70/507 6766
Véber Gábor  20/204 1916

18-19 óráig 
gyermek csoport /6-12 év/
19-2030-ig serdülő, 
felnőtt /13-99 év/

SPORTLEGENDÁK a KEREPESI FOCIPÁLYÁN
címmel  élménybeszámolóval egybekötött sportdélutánt rendez a 

kerepesi Faluház és a KLSE, minden sportszerető ember nevében.
Ideje: 2007. szeptember 29. szombat

Program
Köszöntő-megnyitó: Franka Tibor polgármester

1300 Nők a pályán – bemelegítő mérkőzés
1400 Serdülő focicsapat mérkőzése

kezdő rúgás: Tóth II. József
1600 KEREPES-VERŐCEMAROS bajnoki labdarúgó mérkőzés

kezdő rúgás: Grosics Gyula
1800 KEREPESI ÖREGFIÚK – KÉPVISELŐ TESTÜLET mérkőzés

kezdő rúgás: Buzánszky Jenő
1900 Grosics Gyula, Buzánszky Jenő és Tóth II. József  

közös, ünnepélyes élménybeszámolója
Helyszín: Kerepesi Sportpálya 

Minden sportbarátot és érdeklődőt 
szeretettel várnak a szervezők!
KEREPESI FALUHÁZ - KLSE

Az idei évad első mérkőzése Fóton 
volt, ahol nagyon szép játékkal, magabiz-
tosan 8:0-ra győztünk. Jó volt Fóton Kere-
pesinek lenni. Következő mérkőzésünket 
itthon játszottuk Valkó ellen. Ez egy kupa-
mérkőzés volt, itt is jó játékkal 6:2-re nyer-
tünk és tovább jutottunk a kupában. Jött a 
várva várt nap, az első hazai bajnoki mér-
kőzésünk, amire a nézők is szép szám-
mal kíváncsiak voltak. Sajnos a mérkőzés 
nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, 
2:1-re kikaptunk Kisnémeditől. A bíró 
nem volt velünk, sőt inkább ellenünk, két 
gólunkat nem adta meg les címén. Követ-
kező fordulóban Szobra mentünk, ahová 
a távolság ellenére sok kerepesi szurkoló 
kísérte el a csapatot. A meccset simán 
nyertük 3:1-re úgy, hogy a második félidő 
elejétől 10 emberrel játszottunk. Idegen-
ben megint nyertünk. Ezután itthon fociz-
tunk Püspökhatvannal, amiről még írni is 
nehéz, magyarázkodni pedig kár. Az első 
félidőben még 1:1-es eredménnyel vonul-
tunk az öltözőbe, a szünet után viszont 
érthetetlen módon lélektelenül és szét-
esetten futballoztunk. A végeredmény: 
5:1-re kikaptunk. Remélem a focisták egy 
kicsit magukba néznek és a következő 
hazai mérkőzésre már felszívják magukat 
és megörvendeztetik a lelkes kerepesi 
nézőket egy szép győzelemmel. 

Ejtsünk egy pár szót az ifiről is, bár 
Ők többet érdemelnének, mivel eddig az 
összes mérkőzésüket megnyerték és veze-
tik a bajnokságot. Szépen és jól játszanak, 
a küzdeni tudásból is jelesek. Reméljük ez 
a tűz nem alszik ki belőlük, és pár év múlva 
a felnőtteknél is bizonyítanak. 

Labdarúgó egyesületünk már nagyon 
készül a szeptember 29-i focigálára, 
ahol a kerepesi lányok is bemutatkoznak, 
Mogyoróddal játszanak egy barátságos 
mérkőzésen. Kérek mindenkit, aki csak 
teheti, jöjjön ki és buzdítsa a lányainkat. 
Ők még nem profik, még csak egy hónap-
ja fociznak együtt, de az biztos, hogy 
nagyon fognak küzdeni.

Továbbra is várjuk a focizni vágyó 
lányok, asszonyok jelentkezését a focipá-
lyán minden hétfőn és szerdán 17.30-tól, 
amikor is az edzések vannak. Várjuk a 
serdülő és ifi korosztályos fiúk jelentkezé-
sét is. Az edzések nekik is hétfőn és szer-
dán vannak 16 órától. Telefonon Ferenczi 
Lajosnál lehet érdeklődni a 06-20/480-
1487-es számon. Kérjük a szülőket, gyer-
mekeiket nyugodtan engedjék el hozzánk, 
odafigyelünk rájuk és megpróbálunk jó 
sportembereket nevelni belőlük. 

KLSE vezetősége

A mérkőzések ideje és helye 
Szeptember 23. vasárnap 16 óra 

Mogyoród - Kerepes 
Szeptember 29. szombat  16 óra 

Kerepes - Verőce
Október 7. vasárnap 15 óra 

Vácrátót - Kerepes
Október 13. szombat  15 óra 

Kerepes - Isaszeg
Október 20. szombat  14.30 

Tahitótfalu - Kerepes
 

Az ifi mérkőzések két órával előbb 
kezdődnek. 

Megkezdődött a bajnokság

Ön többet fizet kábel tv-ért, mint 
HAVI 1200 Ft?

Tudja mit? Akkor nézze a
HOLDAT!

A DIGI tv új csomagja 
HAVI 1200 Ft-ért!

www. digitv.hu  
Telefon: (06-30) 9418-902

Forráspont 2003. alkuszcég 

a társadalombiztosítás 
ellátásait kiegészítő 

szolgáltatásokra (egészségügy, 
nyugdíj helyzet stb.) kínál 
megoldást egy személyes 

beszélgetés keretében.

Kapcsolatfelvétel: 
dr. Törökné

Telefon:
06-70-203-7789

Helyi lakos a helyi 
lakosok érdekében.
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OVI – HÍRADÓ 
Tájékoztató óvodáink működési rendjéről a 2007/2008-as nevelési évben.

Központi Óvoda: Szivárvány 
Óvoda 2144 Kerepes, Sza-
badság út 260. Telefonszám: 
06/28-560-320, 06/20- 559-
8918, Fax: 06/28-560-321 
Óvodavezető: Lengyelné Jan-
kovics Mária, fejlesztőpeda-
gógus: Dobrainé Gróf Erzsé-
bet, logopédus: dr. Virsinger 
Györgyné (Ágota néni), tag-
óvoda vezető: Sengel László-
né (Marika néni)

Margaréta csoport 
Óvónők: Sengel Lászlóné 
(Marika néni), Madarászné 
Hegedűs Erzsébet, Dajka: 
Burik Lászlóné (Zsuzsa néni)
Gyöngyvirág csoport 
Óvónők: Burik Gáborné (Kati 
néni), Takács Imréné (Emi 
néni), Dajka: M. Szabó Sán-
dorné Jutka néni). Konyhai 
dolgozó: Sas Ferencné (Erzsi-
ke néni), karbantartó: Keller 
István 
Napsugár Óvoda 
2144. Kerepes Szabadság út 
165. Telefonszám: 06/28 560-
390, 06/20-559-8919
Tagóvoda vezető: Kovács 
Ferencné 
Napocska csoport: 
Óvónők: Kovács Ferencné 
(Erzsike néni), Kundra Zsu-
zsanna, dajka: Varga Istvánné 
(Erzsike néni) 
Manócska csoport 
Óvónők: Lénárt Istvánné 
(Zsuzsa néni), Szontaghné 
Keresztessy Ildikó, dajka: Gróf 
Gáborné Annuska néni), kony-
hai dolgozó: Sipos Istvánné 
(Marika néni), karbantartó:  
Keller István.
Csicsergő Óvoda 
2145 Kerepes-Szilasliget 
Wéber Ede u. 4. Telefonszám: 
06/28-508-290, 06/20-559-
8920 Tagóvoda vezető:  

Gerháthné Bárdos Mária 
Csibe csoport 
Óvónők: Laczai Tiborné (Mari-
ka néni), Oszlánczi Ferencné 
(Marika néni), dajka: Bitter Ist-
vánné (Éva néni)
Csigabiga csoport 
Óvónők: Végh Sándorné 
(Erzsike néni), Berta Andrea,  
dajka: Nyeső Jánosné (Jutka 
néni) 
Méhecske csoport 

Ó v ó n ő k : 
Lipp Csa-
báné (Móni-
ka néni), 
M e l e g 
G á b o r n é 
( M a r i k a 
néni), daj-
ka: Németi 
J ó z s e f n é 
Z s u z s a 
néni) 
M ó k u s 
csoport 
Ó v ó n ő k : 

Ihosné Tarcsai Erika, Vass 
Andrea, dajka: Nyúl Tibor-
né (Ica néni) 
Süni csoport 
Óvónők: Gerháthné Bárdos 
Mária, Hauptmanné Barak-
só Kata , dajka: Zsiákné Kel-
ler Erika, konyhai dolgozók: 
Gődér Jánosné (Erzsike néni), 
Bányai Mária, karbantartó: 
Érdi István
Meseliget Óvoda 2145 Kere-
pes-Szilasliget József A. út 71-
75. Telefonszám: 06/28 508-
295,  06/20 - 421-6994
Tagóvoda vezető: Valter Eri-
ka, óvodatitkár: Fügedi József-
né (Vera néni)
Katica csoport 
Óvónők: Valter Erika, Fenyve-
si Veronika , dajka:  
Horváth Andrásné (Ani néni)
Maci csoport 
Óvónők: Dvorszkiné Szabó 
Gabriella, Mihaliczáné Kovács 
Erika, dajka: Bujdosó Lajosné 
Kati néni) 
Pillangó csoport 
Óvónők: Balla Mónika, Kollárik 
Orsolya, dajka: Lipcsei Ágnes, 
konyhai dolgozó: Bíró Imréné 
(Irma néni), karbantartó: Érdi 
István

Hírek az elmúlt 
hetek eseményeiről

A csoportok többségébe meg-

érkeztek az új gyerekek, a 
folyamatos beszoktatás most 
is tart. A szülői értekezlete-
ken tájékoztattuk a gyermekek 
szüleit a 2007/2008-as neve-
lési év várható eseményeiről. 
Fontos, hogy minden nehé-
zségünk ellenére az idei neve-
lési évben is működtetni tud-
juk a fejlesztőpedagógiai és 
logopédiai ellátást, így minden 
rászoruló kisgyermek egyéni 
fejlesztésben részesülhet.
Tovább folytatódnak a fakul-
tatív programok, úgy, mint a 
katolikus hittan, a néptánc, a 
zeneovi és az angol oviklub, 
mely az idén Helen Doron 
módszerével ismerteti meg a 
kicsikkel az idegen nyelvet. 
Minden óvodánkban lelke-
sen készülődünk a kistérségi 
mesemondó versenyre, vala-
mint a Kistarcsán megrende-
zésre, kerülő sportnapra.
Szeptember hónapban két 
rajzpályázatot is meghirdet-
tünk. Az egyikkel csatlako-
zunk a Szilasligeti Közösségi 
Ház gyermekrajz pályázatá-
hoz, melynek témája: „Lakó-
helyem Szilasliget”. A másik 
a tavaly megrendezett „Az 
én óvodám” c. rajzpályázat 
folytatása, amelynek témája 
idén szabadon választott. A 
nyertes rajzokkal szeretnénk a 
Polgármesteri Hivatal folyosóit 
díszíteni
Szeptember 15-én minden 
óvodánk képviselteti magát 
a Hagyományőrző Szüreti 
Mulatság és Fűszerfesztivál 
programján. A felnőttek lelkes 
csapata a főzőtudományát is 
megmutatja, melynek során 
csülköt főzünk, sőt lángos is 
sütünk.
Csicsergő óvoda  
Szeptember 3-án megérkez-
tek és azóta is folyamatosan 
érkeznek az új kiscsoportosok 
a Csibe és a Süni csoport-
ba. A gyerekeket meglepetés 
ajándékokkal vártuk, de kel-
lemes meglepetéssel szolgált 
számunkra Szabó Mónika 
(Pillangó csoport) apukája is, 
aki lelkiismeretes és önkéntes 
munkájával ujjá varázsolta az 
óvoda udvarát. Azóta vissza-
térő vendég nálunk.
Meseliget óvoda
Köszönetünket fejezzük ki 

Kalocsay Dani szüleinek a 
homokozók feltöltéséért, vala-
mint Szabó Mónika (Pillangó 
csoport) szüleinek, akik a nyá-
ri zárás alatt óvodánk udvarát 
gondozták, és azóta is gon-
dozzák folyamatosan. Ezzel 
megóvták növényinket a nagy 
hőség, okozta kiszáradástól. 
Köszönjük!
2007. október 06-án (szom-
baton) 14-17 óráig tervezzük 
óvodánk második születésnapi 
buliját, melyre minden régi és 
jelenlegi óvodásunkat szere-
tettel várunk!  A tavalyi évhez 
hasonlóan az udvaron kötetlen 
beszélgetésekkel, mozgásos 
játékokkal, szélfogó készítés-
sel, büfével, és szülinapi tortá-
val kedveskedünk az óvodánk-
ba járt és járó gyermekeknek 
és szüleiknek.
2007. november 10-én, 
szombaton este várunk min-
den óvodánkkal szimpatizáló 
és azt támogató kedves ven-
dégünket, a hagyományosan 
megrendezésre kerülő Szülők 
báljára. A részletekről kérjük, 
érdeklődjenek az óvodában az 
óvó néniknél!
Pillangó csoportosaink szept-
ember 25-én, kedden a Pla-
netáriumba mennek, ahol 
megtekintik a Süni és a csil-
lagok c. óvodásoknak szóló 
előadást.
Szivárvány óvoda
A 2007/2008-as nevelési évben 
tovább folytatjuk a hagyomány-
őrzést óvodánkban. Kezdés-
ként részt veszünk a faluban 
rendezett szüreti felvonulásban 
és a fűszerfesztiválon.
Óvodánk dolgozói és a gye-
rekek is kiveszik részüket a 
programokból.
A Szivárvány óvodába sok 
új kisgyermek érkezik, ezért 
nagy hangsúlyt fektetünk a 
beszoktatásra. A beszoktatás 
folyamatosan történik, mindkét 
óvónő jelenlétével. Csoporton-
ként szülői értekezletet is tar-
tunk. Témáink az előrelátható 
programok ismertetése.
Családlátogatásokat szerve-
zünk az újonnan érkező gyer-
mekek otthonába. Őszi kirán-
dulásokat teszünk a környéken, 
terméseket gyűjtünk és ismer-
kedünk az időjárás és a termé-
szet változékonyságával.  
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Pályázat
Gyermekrajz pályázat és 

gyermekrajzkiállítás!
A Szilasligeti Közösségi Ház 
gyermekrajz pályázatot hirdet 
három kategóriában, óvodások 
valamint alsó és felső tagoza-
tos gyermekek részére. 

A rajzpályázat témája, 
„Lakóhelyem Szilasliget”

A pályaművek bármilyen tech-
nikával készülhetnek, A/4-es 
méretben. A rajzok hátoldalára 
a pályázó gyermek nevét, élet-
korát és értesítési címét kérjük 
feltüntetni.
A rajzok beadási határideje: 

2007. szeptember 31.
Beküldési cím: Kerepesi 
Faluház 2144 Kerepes

Templom u. 3.
A borítékra feltétlenül írják rá: 
Gyermekrajzpályázat „Lakóhe-
lyem Szilasliget”

A kategóriák első három 
helyezettjét értékes 

díjakkal jutalmazzuk! 
Az eredményhirdetésre 
és egyben a gyermekrajz- 
kiállítás ünnepélyes megnyi-
tójára 2007. október 26.-án 17 
órakor kerül sor.

A legjobb pályaművekből 
a közösségi házban 
kiállítást rendezünk! 

Programajánló
Babaruha Börze és kézműves 

játszó október 20.-án a 
Szilasligeti Közösségi Házban
Míg az anyukák vásárolnak a 
gyerekek játszóházban szóra-
kozhatnak! Kézműveskedés 
kicsiknek és nagyoknak!
Árusításra jelentkezés, asz-
talfoglalás folyamatosan a  
06/20-9710-170-es számon.
Időpontok:
2007. október 20. szombat 
9.00-13.00

2007. november 17. szombat 
9.00-13.00

“Arra születtem, hogy kisgyerek 
legyek, 
S anyám mellett lassan játsszam 
az éveket. 
Arra születtem, hogy felnőtt is 
legyek, 
S megértsem a szóból azt, amit 
lehet. 
S végül arra jöttem én a világra, 
Ó hogy elhiggyem azt, hogy 
nem vagyok hiába. 
Arra születtem, hogy megsze-
ressenek, 
S megszeressem én is azt, akit 
lehet. 
Arra születtem, hogy boldog is 
legyek, 
S tovább adjam egyszer az éle-
temet. 
S végül arra jöttem én a világra,
Ó hogy belehaljak abba, hogy 
éltem a világban.”

Könyvajánló
Ford, Gina: Kiegyensúlyozott 
Babák és Nyugodt Mamák kézi-
könyve. A magabiztos és gond-
mentes gyermeknevelés titkai

Már nőtt a pocakom, amikor 
egyik kedves - szintén váran-
dós - barátnőm mesélt nekem 
Gina Ford könyvéről és a Ford 
„csoda-módszerről”. Először 
kicsit hitetlenkedve hallgattam 
a beszámolóját, de amikor 
később elmentünk hozzájuk, 
hogy meglátogassuk az akkor 
2 hónapos babájukat, teljesen 
elámultam azon, amit láttam. 
A kis Elsa óramű pontosság-
gal álmosodott, majd aludt el a 
szobájában, mi felnőttek pedig 
nyugodtan élvezhettük a baráti 
vacsorát. Kisbabám, Richárd 
megszületése után a könyv 
útmutatásait használva, nekem 
is könnyedén sikerült a napi 
ritmust kialakítani. Gina Ford 
könyve minden kérdésre azon-
nal választ ad, ezzel hihetetlen 
biztonságot adva a kezdő és a 
már gyakorlott anyukáknak is. 
A módszer bár szigorú - én is 
először megijedtem tőle - de 
biztosan tudom, hogy megéri 
belevágni, mert az útmutatások 
és a tanácsok alapján minden 
szülő ki tudja alakítani a baba 
és a saját igényeinek legmegfe-
lelőbb napi időbeosztását!

Várom programötleteiteket, téma-
javaslataitokat és kérdéseiteket. 

Ingyenes Bach-virágterápia 
tanácsadás

2007.október 5. 17 óra
Helyszín: Szilasligeti 

Közösségi Ház
Információ: www.bachvirag-

terapeuta.shp.hu

Szerkesszük együtt a rovatot 

és élesszünk fel egy nyüzsgő, 
gyermekektől hangos közössé-
get lakóhelyünkön!
A fenti programokról érdeklődni 
a 06/20-9710-170-es számon 
lehet, de írhattok is a szilaslige-
tikhaz@invitel.hu e-mail címre. 

A rovatot szerkeszti: 
Cs.Szabó Ildikó

Gyermekláncfű • Gyermekláncfű • Gyermekláncfű

Egészséges Életmód és Ter-
mészetes Gyógymódok Napja

2007.október 13.-án szom-
baton 9-18 óra között a Szi-
lasligeti Közösségi Házban

Az egésznapos program 
keretében aurafotózás, sors-
elemzés, tarot, angyalkártya, 
henna festés, mágnesterápia, 
könyv és CD árusítás valamint 
bio-, reformélelmiszerek, gyógy-
hatású és egyéb gyógyhatású 
termékek vásárával várjuk!

A szünetben vegán vega 
ételek, bio és reform élelmi-
szerek bemutatója. 

A napot 17 órakor, Magya-
roszág egyik legismertebb 
meditációs világzene szerző-
jével és előadójával zárjuk. 
Kövi Szabolcs fuvolaművész, 
Szertartás című lemezbemu-
tató koncertjének különle-
gessége, hogy DVD vetítés-

sel fokozza a zenei élményt.  
A koncert után dedikálás.

Tervezett előadások a nap 
folyamán:

Babamasszázs, MAURI 
masszázs és táncbemuta-
tó, reflexológia, asztrológia, 
pszichodráma, sejtjeink és a 
teremtő tudatosság, vegetári-
us életmód, vegetárius ételek 
kóstolója, regressziós tréning, 
asztrális család terápia, kine-
ziológia, Bach-virágterápia, 
transzlégzés, pránagyógyá-
szat, mágnes terápia, szám-
misztika, spirituális válasz 
terápia, színterápia, nemes-
kőgyógyászat.

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!

További információ a www.
kerepesfaluhaz.hu oldalon!

A programváltozás jogát a 
szervezők fenntartják.

A Szilasligeti Közösségi Ház Szeptemberi programjai
Állandó programok

Hétfő 9.00-10.00 Zenebölcsi (szeptember 10.-től)
 10.00-12.00 Szoptatós klub
 18.00-19.00 Mama Torna
 19.00-20.00 Női torna
Kedd 9.30-11.00 Jóga ( szept.25.-től)
 17.00-18.00 Képviselői fogadó óra (szeptember 25.)
 18.00- Kerepesi Baráti Kör (szept 4. és 18.)
  Pátria Egyesület (szeptember 25.)
  Szilas Tér Egyesület (szeptember 11.)
Szerda 10.00-12.00 Baba-Mama Klub
 18.00-19.00 Mama torna
 19.00-20.00 Női torna
Csütörtök 15.00-16.00 Babamasszázs tanfolyam (szept.20-tól)
 18.30-20.00 Jóga 
Péntek 9.30-11.00 Jóga
 19.00- Szilkerék 
Szombat 08.00-9.00 Női torna
 10.30-11.30 Református hittan (szept.8, szept.22.)
 13.00-15.00 Színjátszósok próba
 15.00-18.00 Nyugdíjas klub 
Vasárnap 15.15-16.15 Református Istentisztelet (szept.2. és 16.)

Egyéb programok
Szeptember 8. 13.00-15.00 Színjátszócsoport bemutatója
Szeptember 21. 17.00-19.00 Bach-virág tanácsadás
Szeptember 28. 18.00 „Gyöngyök” c. fotókiállítás megnyitó

További információ: 06/20-9710-170
www.kerepesfaluhaz.hu
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A településrendezési terv Helyi Építési Szabályzatából: 2 rész 
„A kertvárosias lakóterületek övezeteinek (Lke) általános előírásai 11.§”

Az augusztusi lapszámban a HÉSZ kertvárosias lakóterületek övezeteinek általános előírá-
sait ismertettük. Ennek folytatásaként az alábbiakban ugyanezen övezet részletes előírásait 
olvashatják.

A KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEK ÖVEZETEINEK (Lke) RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 

Az Lke-1és Lke-1* JELŰ ÖVEZET 
12. § 
(1) Az építési övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni. 
Övezeti jel Lke-1 
Beépítési mód Oldalhatáron álló 
Az építési telek legkisebb területe (m

2
) 700 

A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 30 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 6,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 3,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 

(2) A Szabályozási terven Lke-1*-al jelölt építési övezetekben az építési telkek minimális szélessége 12 méter. 
(3) Az Lke-1* építési övezetben az előkert meghatározásakor a kialakult állapothoz kell alkalmazkodni úgy, hogy az előkerti határ-

vonal az adott építési telek mellett két oldalról elhelyezkedő két-két telek kialakult előkertjei által meghatározott sávba kerüljön, de 
a 15 métert nem haldhatja meg.

(4) Az övezet telkei tömbönkénti belterületbe vonás után építhetők be.

Az Lke-2 JELŰ ÖVEZET 
13.§ 
(1) Az építési övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni. 
Övezeti jel Lke-2 
Beépítési mód Zártsorú 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 200 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 30 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 6,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 3,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)      40 

(2) Az övezet területén az épület oldalhatáron állóan is elhelyezhető, ha a telek minimális szélessége 16 m. 

Az Lke-3 JELŰ ÖVEZET 
14.§ 
(1) Az építési övezetben az engedélyezhető beépítés paramétereit az alábbi táblázat előírásait betartva kell meghatározni. 
Övezeti jel Lke-3 
Beépítési mód Szabadon álló
Az építési telek legkisebb területe (m2) 700 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 25 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb építménymagasság (m) 5,0 
A beépítésnél alkalmazható legkisebb építménymagasság (m) 3,0 

A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%)      40 

(2) Az építési övezetekben a kialakítható építési telek minimális szélessége 16 m. 
(3) Az építési övezetben az építési telkek minimális mélysége 30 m.

Kérjük, írják meg, hogy a következő lapszámban a rendelet melyik részét ismertessük részletesen.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 138/2007. (IX. 5.) Kt. számú határozata alapján pályázatot ír 
ki a kerepesi köztemető üzemeltetésére

Pályázati feltételek:
1. A temetőkről és a temetkezésről szóló módosított 1999. évi 
XLIII. tv-ben és a végrehajtására kiadott módosított 145/1999. 
(X.1.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 
- kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján temető üze- 
 meltetésre vonatkozó tevékenység feltételének megléte,
- temetkezési szolgáltatás végzése esetén a temetkezési  
 szolgáltatás végzésére vonatkozó keretszabályok megléte,
- szakmai alkalmasság feltételeinek megléte.
2. Pályázó vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt évi 
1,5 M Ft értékben a köztemető fenntartásával kapcsola-
tos önkormányzati feladatokat vállal át, melynek keretében 
egyéni ütemezés szerint, de az önkormányzattal egyeztetve 
megvalósítja az alábbiakat:
- a temető központi útjának fehér murvázása, és szegély- 
 kövezése, 
- a ravatalozó meglévő épületének teljes felújítása, 
- a régi ravatalozó épületének elbontása, helyén 24 fülkés  
 urnafal felállítása,
- a temető területén meglévő növényzetre vonatkozó kert- 
 építészeti terv elkészítése és a szükséges feladatok meg- 
 valósítása,
- a Mogyoródi és Berek utcai bejáratok előtt parkolók kiala- 
 kítása, karbantartása,
- a 30-as úttal párhuzamos telekhatáron lévő kerítés átépítése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- referencia benyújtása legalább egy köztemető 2 évnél  
 hosszabb idejű üzemeltetésével kapcsolatban,
- referencia benyújtása más önkormányzat területén  
 legalább 2 éve végzett temetkezési szolgáltatással  
 kapcsolatban.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- az önkormányzat által csatolt közszolgáltatási szerző-
déstervezethez adott javaslatokat
- a vállalkozás bemutatását
- a cégbírósági végzést
- az alapító okiratot
- aláírási címpéldányt
- pénzügyi teljesítőképesség igazolását 
a.) adó, -vám és járulékfizetési kötelezettség igazolását
b.) vagyoni biztosíték igazolását (elkülönített bankbetét vagy 
bankgarancia vagy felelősségbiztosítás megléte a 145/1999. 
(X.1.) Korm. rendeletben meghatározott értékben)

A megbízás időtartama: 2007. december 1. napjától 2012. 
november 30. napjáig terjedő meghatározott időtartam.

A pályázat benyújtásának határideje:  
A pályázat megjelenésétől számított 30 nap. 

A pályázatok borítékbontása: A pályázat benyújtási határide-
jének napján du. 14 óra. A pályázatot zárt borítékban, 2 példány-
ban (1 eredeti, 1 másolat) a következő címre kérjük benyújtani:

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala Titkárság 2144 Kerepes, Vasút u. 42.

A borítékon kérjük feltüntetni:  
„Ajánlat a kerepesi köztemető üzemeltetésére”

Pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási 
határidejét követő első képviselő-testületi ülés időpontja.

Szerződéskötés időpontja:  
A képviselő-testületi döntést követő 5 napon belül.

A Szilasligeti Közösségi Ház
tisztelettel meghívja Önt és barátait

Bakos Veronika

GYÖNGYÖK
című fotókiállításának megnyitójára

2007. szeptember 28. pénteken 18 órára
A kiállítást megnyitja: Kóbor Tamás 

Kerepes Önkormányzat Oktatási Bizottságának elnöke
A kiállítás szeptember 28-október 19 között látogatható.

www.veronikabakos.com • www.kerepesfaluhaz.hu

Pályázati felhívás
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet 

Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj elnyerésére 

 1. A pályázati felhívásban nem szereplő adatokat, információkat a 19/2005. 
(IX. 02.) Pm. sz. rendelet tartalmazza.
 2. Az Ösztöndíj célja, hogy Pest megyében állandó lakóhellyel vagy ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező azon gyermek/tanuló számára 
ösztöndíjat biztosítson, aki korai fejlesztésben és gondozásban részesülő 
illetve sajátos nevelési igényű, óvoda-, tan- vagy képzési kötelezettségüket 
nem önkormányzati intézményben teljesítik.
 3. Az elbírálás során előnyben részesül az a gyermek/tanuló, aki:
– a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye szerinti beszédfogya-
tékos, autista, halmozottan fogyatékos, a pszichés fejlődés zavara miatt a 
nevelési, tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozott
– az Ösztöndíjra szociális rászorult az ellátó közoktatási/szociális intézmény 
által kiállított, és a szociális juttatásra való jogosultság igazolása alapján
 4. A pályázat keretében odaítélendő ösztöndíj:
– Az ösztöndíjat tanévenként meghirdetett pályázat alapján a szorgalmi idő-
szak tíz hónapjára lehet elnyerni. 
 5. Az Ösztöndíj odaítélése, kifizetése: 
– Pest Megye Önkormányzata szakmai bizottságának döntése alapján a szer-
ződéskötést követően kerül sor a kifizetésre két egyenlő részben.
– A második részlet kifizetésének feltétele: az eredeti intézményi igazolás a 
közoktatási/szociális intézményi jogviszony fennállásáról.
 6. Az ösztöndíj mértéke:
A gyermeket/tanulót ellátó közoktatási/szociális intézményi díj, de maximum 
a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegével megegyező mértékű 
ösztöndíj.
Az ösztöndíj tanulónkénti konkrét összegéről a rendelkezésre álló keretös-
szeg erejéig a szakmai bizottság dönt.
Az elnyert ösztöndíj folyósítására a tanuló nem jogosult, ha nem kezdi meg 
tanulmányait, valamint jogviszonya megszűnik. 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Az Ösztöndíjban részesítettek listája a döntést követő 5 munkanapon belül 
olvasható lesz a www.pestmegye.hu honlapon. 
 7. A pályázók értesítése a döntésről:
Valamennyi pályázó a szakmai bizottság döntéséről írásban értesül. A pályá-
zat elnyerése esetén a Támogató ösztöndíj szerződést (4.számú melléklet) 
köt.
 8. A pályázat elbírálásának kritériumai:
A pályázatok elbírálása a Pályázati útmutatóban közzétett szempontok alap-
ján történik.
 9. A pályázat formai előírásai:
A Pest Megye Önkormányzata által meghirdetett Esély Pest Megyei Közok-
tatási Ösztöndíj iránti kérelmet kizárólag a Pest Megye Önkormányzata által 
rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.
A pályázati szabályzat, a felhívás, és az űrlap együtt képezik a pályázati 
dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
 10. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje.
A pályázatokat hiánytalanul, az előírt mellékletekkel együtt egy aláírt eredeti 
példányban, lehetőség szerint tértivevényes postai küldeményként vagy sze-
mélyesen lehet benyújtani.

A pályázati anyag: beszerezhető: Pest Megye Önkor-
mányzatának Hivatala Oktatási, Művelődési és Turisztikai 
Iroda Oktatási Csoportján 1052 Budapest, Városház u. 7. 

az adatlap letölthető: www.pestmegye.hu honlapjáról 

A pályázat beadási határideje: tárgyév: október elseje
A pályázatokat az alábbi címre kérjük megkülde-
ni: Pest Megye Önkormányzatának Hivatala

Oktatási Művelődési és Turisztikai Iro-
da Budapest Városház u. 7. 1052

A pályázat elbírálásának határideje: tárgyév november 2.
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 Olvasói levelek • Olvasói levelek • Olvasói levelek 

Az a bizonyos őszödi 
beszéd lassan glóriát rak az 
elmondója fejére. Mintha egy 
őszinte, beismerő vallomás 
lett volna a nép előtt. Pedig, 
ha tudta volna, hogy nyilvá-
nosságra kerül, meg se szó-
lal. Azután lassan odafajult a 
dolog, hogy az MSZP szinte 
erényt kovácsolt belőle. Ez 
tette lehetővé az elkezdett 
gyermekmesék szégyenletes 
folytatását. Ilyen mese az új 
minisztériumok körül kialakult 
gazdasági csoda. Már hogy 
ez nem jelent plusz kiadást a 
költségvetésnek.

A két minisztériumba több 
száz ember fog dolgozni a 
takarítótól a miniszterig. A 
miniszterelnök meséje sze-
rint a kormányzásra fordított 
összeg nem emelkedik. Csak-
hogy mivel a többi minisztéri-
um dolgozóinak a bérét nem 
vehetik le, marad az átcsopor-
tosítás. De honnan lehet elven-
ni? Természetesen a néptől, 
aki azt se tudja a minisztéri-
umokra volt-e szükség, vagy 

néhány embernek jól fizető 
magas állásra.

És a nagy mesélő csak 
mondja a meséit, meg sem 
kérdezi: Emberke, még ezt 
is bev-Őszöd? A mesék 
változatosak. Ami ellen 
tegnap tiltakozott, azt hol-
nap erőltetett mosollyal 
úgy adja elő, mint a legtel-
jesebb egyetértésbe hozott 

döntést az SZDSZ miniszterei-
vel. Miért teszi? Miért ragasz-
kodik a már csak papíron léte-
ző hatalmához? Ő már egy 
olyan dallamra táncol, ami az 
országot és a népet viszi az 
ellehetetlenülés felé.

Neki csak egy igaz útja len-
ne, ha a nép érdekeit nézné. 
Átadni a helyét és a miniszte-
reiét egy olyan szakember csa-
patnak, akiknél fel se merülhet, 
hogy párttagnak kell lenni, és 
egy párt álláspontját képvisel-
ni. Talán még nem késő!

Ez az agyonkínzott nép 
nem kíváncsi a pártok harcá-
ra, amihez vele fizettetik meg a 
fegyverek árát, szeretne meg-
békélni, mesék helyett őszinte 
szavakat hallani. A legfájóbb 
sebek is meggyógyulnának, 
ha sokan lennének, akik meg 
akarnák gyógyítani. Most csak 
egy ilyen emberre nézhetünk 
tisztelettel, aki a pártokon felül 
áll, de sajnos az igaz szavai 
mellé nem társul hatalom. (A 
magyar köztársaság elnöke.)

Csősz

Őszöd, nem Őszöd – 
nem kapsz mást

1971 tavaszán jöttünk fele-
ségemmel és fél éves leá-
nyommal Széphegyre. Akkor 
talán, ha tíz ház volt itt. Kis-
pénzű fiatalok voltunk, ahogy 
egymás után kezdtünk el épít-
kezni, úgy nőttek ki a telkeken 
az épületek. Kevés lakos volt, 
de több volt az Ember. Nem 
lehetett úgy nehéz dolgot, 
gerendát, áthidalót a helyére 
tenni, hogy az addig „vadide-
gen” emberek ne segítettek 
volna. Üresen jármű, akár 
bicikli, motor, vagy autó az 
állomásról nem jött, akár isme-
retleneket is mindenki felvett, 
mert tudtuk, mit jelent a munka 
után fáradtan hazafelé a több, 
mint 1 km-es út.

Csak földút volt, de az a 
miénk: télen motorkerékpár 
után kötött hóekével vágtunk 
gyalogjárdányi utat, hogy 
közlekedni tudjanak a kis-
gyermekes szülők. Tavasszal 
csákánnyal húztunk barázdát 
az olvadó hólének, mert józan 
paraszti eszünkkel tudtuk, 
hogy ahol megáll a víz, ott 
kátyú lesz.

Nem is volt nagyobb baj, 
amíg egy jó szándékú tetőfedő 
iparos úgy nem gondolta, hogy 
a tetőfelújítási munkája során 

bontott több teherautónyi 
használhatatlan cserép jó lesz 
útjavításra. Így keletkeztek az 
addig száraz útszakaszokon 
is a kátyúk, mert a tanulatlan 
esővíz nem akart felhagyni az 
évmilliárdos szokásjoggal, és 
ha nem tudott lefolyni, hát ott-
maradt az úton. A felpuhult föl-
det aztán a járművek kerekei 
kidobták, megalkotva ezzel a 
szépreményű kátyú oldalfalát, 
ami legközelebb még tovább 
tartóztatta a vizet…

A kátyúk jó szándékú betöl-
tögetése továbbra is verseny-
futásra késztette a természeti 
törvényeket nem ismerő, de 
akarnok embereket. Az ered-
mény csak annyi, hogy most 
már a kb. 80 cm magas feltöl-
tésen nem lehet közlekedni a 
kátyúk miatt.

Minden kérés, rábeszélés, 
panasz ellenére úgy látszik, 
győzedelmeskedik az a szo-
cializmusból hagyományozott 
gyakorlat, hogy akinek hatal-
ma van, annak esze is van.

Ha az életszínvonal nem 
is, az értelmetlen útfeltöltés 
büszkén nő. (A jó szándék a 
kikövezett út és a célállomás 
között ismert…)

Göröcs József, Széphegy

A jó szándék és a célforgalom

Sírgyalázás a temetőben
Július 31.-én 10 órakor telefonon értesítettek a temetkezési 

vállalattól, hogy menjünk ki a temetőbe, mert meggyalázták a 
sírhelyünket. Odaérve szomorúan láttuk a történteket. A teme-
tőgondozók is értetlenül álltak a tett előtt, mert a kerepesi teme-
tőben még nem történt ilyen. Felvételeket készítettek és értesí-
tették a rendőrséget is. A rendőrség vizsgálja az ügyet, de úgy 
látszik még nincs meg a tettes.

A Polgármesteri Hivatalt is értesítettük, a polgármester úr, 
miután visszajött szabadságáról már az első nap kiment a hely-
színre és személyesen érdeklődött. Ezúton is köszönjük hozzá-
állását a történtekhez.

Hála Istennek most már minden helyre van állítva. Reméljük, 
többé nem fordul elő ilyen, sem Kerepesen, sem máshol, sem 
velünk, sem mással.

H.J.

Egy kis kritika Szilasról
Ismét jelentkezünk mi, szilasligeti-széphegyi nyugdíjasok. Szent Ist-

ván királyunk ünnepe alkalmából tovább szépítettük falurészünk Közös-
ségi házát. Új függönyöket vettünk és varrattunk az ablakokra, hogy még 
otthonosabb legyen, mint eddig volt.

Nagy örömünkre szolgált, hogy Szilasligeten szép és tartalmas két 
vidám napon szórakozhattunk a „Szilasligeti Napok” alkalmával. Ám az 
ünnepség szervezésében hibának tartjuk, hogy mind a két napon a déli 
órákban is volt műsor. A lakosság az ebédidőt természetesen a család-
jával és vendégeivel töltötte, s csak délután jöttek ki. Így a meghívott 
vendégek műsorát csak kevesen láthatták. Jogosan érezhettek érdekte-
lenséget, ami egyáltalán nem használ a két településrész amúgy is kissé 
feszült kapcsolatának. Hiába igyekszünk a közeledésre, részt véve min-
den kerepesi összejövetelen ünnepségen, hangversenyen, kiállításon, új 

kenyér ünnepén, koszorúzásokon, a távolság nem 
rövidül. Mindezzel együtt köszönjük a szép ünne-

pet, bár nehezményez-
tük, hogy az újságban 
egy kis fényképnyi hely 
nem jutott a mi szerep-
lőinknek sem. Tudom, 
hogy gyarlóság, de mi 
is hiúak vagyunk, hisz 
öt nap alatt tanultuk 
meg a kis műsorunkat.

Husz Lászlóné
A szilasi nyugdíjasok nagy sikerű műsora. 
Pótoljuk a hiányosságot.
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Gödöllői Rendőrkapitányság
2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 6-10.

Tel.: (06-28) 514-645
Fax: (06-28) 514-655

A kistarcsai Járőrautó  
telefonszáma:
(06-70) 214-6500

Kerepesi Polgárőrség  
járőrkocsijának 
telefonszáma:
(06-20) 421-6094

Éjjel -nappal hívható!

M&M 
Vállalkozás

Teljeskörű építőipari munkák 
kivitelezése. Épületek szigetelése 
és utólagos szigetelése DRYVIT 
hő- és hangszigetelő rendszerrel. 
Új épületek építése, régiek bon-
tása, alapozás, falazás, átépítés, 

felújítás.
Teljes generálkivitlezés anyagbe-
szerzéssel is. Festés, mázolás, 

tapétázás, viz-, gáz-, fűtés szere-
lés, villanyszerelés, ács és tető-
fedő munkák, bádogos munkák, 

Épület- és bútor asztalos munkák. 
Hideg- és melegburkolás.

2143 Kistarcsa, Andrássy utca 18.
Tel./fax: (06-28) 472-722

Mobil: 
(06-30) 370-7850, 
(06-30) 966-4930

http://www.kistarcsa.com/moravcsik/
http://moravcsik.dy.hu/

1 oldal: 26.000 Ft
1/2 oldal: 18.000 Ft
1/4 oldal: 10.000 Ft
1/8 oldal: 5.000 Ft
1/16 oldal 3.000 Ft
3x4 cm-es
1 hasábos: 1.200 Ft
apróhírdetés:  60 Ft/szó
Amennyiben bizalmon alapu-
ló segítséget, gondozót, bébi-
szittert, nyelvtanárt keres/kínál, 
vagy az Ön számára felesleges 
tárgyait eladná, melynek értéke 
max. 5.000 Ft (feltüntetve), akkor 
hírdethet aprót ingyen.
Telefon: (06-30) 330-1670
Hívja most!
E-mail: gorgenyister@gmail.com

Hirdetési
tarifáink

Fakarddal felszerelt, szemüveges 
huszár adott neki zsebből egy receptet 
a falusi folklór fesztiválon, ami alapján 
aztán Imre bácsi begyűjtött vagy tíz faj-
ta „fogyasztó” gyógyfüvet. Beszecskáz-
ta géppel, majd összekeverte őket fürge 
kézzel. Ezután lefőzte, és szűrte serényen 
a löttyöt. Végül sietve lehűtötte, majd kor-
tyintgatott belőle mohón. Összesen két 
hétig tette ezt.  Addigra rendesen meg-
rottyant tőle, hiszen a kúra alatt alig evett 
valamit. Persze nem is kívánt enni, hiszen 
a huncut huszár kísérleti teája olyan rossz 
ízűre sikeredett, hogy nemcsak az evés-
től, de még az élettől is elment a kedve. 
Szerencsére Joli néni a szomszédja, ész-
revette az udvaron botorkáló Imrét, aki leg-
inkább a tenyérnyi lyukas szívvel ékesített 
ajtajú kis építmény felé tartott, vagy éppen 
onnan jött.  Sűrű látogatásainak konkrét 
céljáról és eredményéről nem tudott sen-
ki semmit. Aztán Joli néni intézkedett, 
így Imre bácsi még mindig köztünk van.  
Utólag Imre azt a következtetést vonta le 
nagyon okosan, hogy a gyógynövények 
főzete is lehet életveszélyes. Mostanában 
szívesen mesél halál közeli élményeiről. 
Színes, ámde kissé zavaros monológjai 
először mindig kacagásra, majd gondol-
kodásra késztetik hallgatóit. Most éppen 
Dezsőnek magyarázott.  Kövérkés vállain 
stabilan feszült a nadrágtartó, és szava-
iból úgy tűnt, mindenhez ért egy kicsit. 
Főképpen a politikához.

- Idehallgass Dezső, én egész éle-
temben, és persze magasztos öntudat-
tal, illúziókat kergettem. Elmondhatom 
már, hogy kissé bátortalan alázatosság-
gal, ámde konok igényességgel viseltem 
mindig sorsomat, kivéve talán enyhe túl-
súlyomat. Mérsékelt gondolkodó lévén, 

hittem a szalonképes baloldaliság hal-
hatatlanságában is, persze ha van ilyen. 
Egészen idáig tettem ezt. Ma már csak 
megfáradt indulattal tudok vitázni jobbos 
embertársaimmal. Sajnos, legtöbbször 
nekik van igazuk. Hiszen itt van a régi 
párttársam, aki immár hetvenöt éves lett. 
Faguriga legyek, ha ő reformer, én meg 
nem! Mert nekünk, magyaroknak, vajon 
mi jót tett akkor azzal, hogy kiengedte a 
kelet-németeket? Ugyan kérem. Ingyen 
nem adják  nekünk a FA szappant azó-
ta se.  Látod, hálából akkor Németország 
örökre keblére ölelte a gyanús ügybuzga-
lomban motyogó öreg bolsevikot, fényes 
kitüntetéseket aggat rá rendszeresen, 
és lapogatja hátát naivan. Mert akkor a 
határon nem lövette le a szabadságra 
áhítozó német embereket? Ez volt talán 
a hőstette? Ő pedig azóta valamilyen füg-
getlen hányavetiséget parodizálva moso-
lyog, akár egy nyugodt lelkű vándorlakó a 
helyi lakóparkban. Julis néni, az alsó végi 
információs démon pedig azt mondta a 
bolt előtt, hogy a szülinapi bulin a balos 
szenvedélytől elborult tekintetű ünneplők 
is keresték ám a szót a dicsérő monda-
tokhoz, melyektől aztán másnap ügyesen 
el is határolódtak. Vagyis saját maguktól. 
Hahaha.  Mellesleg jegyzem meg, hogy 
ünneplés helyett az egybegyűltek inkább 
válogatták volna át az idehozott német 
szemetet. És hogy csillogott az elvtársak 
szeme a szovjet kiválóság „ötvenhatos” 
szövege alatt! Jaj! Akár egy bányásznak 
a váratlan vaku fényében.  Az ünneplő 
szovjet veterán őszinte megnyilatkozása 
irányunkban pedig az eddig őrzött, sze-

mélye iránt érzett csipetnyi politikai rokon-
szenvemet bizony örökre elűzte. No de, 
ebben az országban van más furcsaság 
is. Mert itt aztán lehet éjszakai Combi-
nó-futás, vagy délutáni gatyafoltozó ver-
seny is, esetleg reggeli bőrgalamb röpte-
tés és víz alatti esküvő egészen komoly 
zenével.  Nem lepődnék meg, ha egész 
napos csókversenyt is tartanának, kizá-
rólag szőrös férfiak részvételével. Bármi 
megtörténhet, hiszen például a fővárosi 
utcáinkon időnként demonstratív, erősen 
felhevült, természetellenes nemi beállí-
tottságú élőlények riszálnak és sikítoz-
nak kínzó igyekezettel és egészen erős 
rendőri védelemmel, és a tárgyban aktív, 
egészen szabad demokratákkal karöltve, 
mintha az ő problémájuk a miénk is lenne.  
Az egészen szabad demokraták ugyanis 
céltudatos ösztönnel szorgalmazzák, hogy 
feleségül vehesse Józsi a Pistit. Vagy vala-
mi ilyesmi. Nem csodálkozom egyesek 
ökölrázásán és zászlólengetésén, hiszen 
védekezni kell valahogy, mert elég mélyen 
repülnek itt a vadlibák, barátom.

- Itt, ott, mindenütt - válaszolta erre kis-
sé rejtélyesen és csendesen Dezső. 

Kovács Ferenc

Mélyrepülés
 Olvasói levelek • Olvasói levelek • Olvasói levelek 

ÁLLÁSPONT

ÁLLÁSPONT

A 
Kerepesi Vélemény 

vevő az Ön véleményére. Sőt! 
Csak arra vevő!

Éljen a lehetőséggel!
Közöljük!

Mentők: 104
Tűzoltók: 28/420-011
Rendőrség: 28/514-645
Budapesti közúti közlekedési 
információk: 06-1/317-1173
Országos közúti információk:  
06-1/322-2238
Volánbusz Rt. központi
információ: 06-1/3820-888
MÁV felvilágosítás utazási
ügyekben: 06-1/461-5400

Közszolgáltatók: 
ELMŰ: 28/430-562
Gázművek: 40/383-383
(hibabejelentés éjjel-nappal):
Vízművek: 28/492-110
Szennyvíz- és csatorna: 
28/470-752

Telefonszámok
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Szérűskerti lakásvásárló kontra 
Z.D. Hungary Group Kft

A következő, csöppet sem örömteli 
eset Kerepesen történt és információink 
szerint nem egyedüli történet. Közread-
juk az ingatlantulajdonosok ügyvédjé-
nek leírását abban a reményben, hogy 
a Z.D.Hungary válaszol vagy ügyvédje 
válaszol és azt is közöljük.

Szűcs Gáborné lakást vásárolt a 
Z.D.Hungary Kft-től Kerepesen a Szilasli-
geti út és a Mező utca sarkán lévő sorhá-
zakban, melybe szerződés szerint 2005. 
szeptember 30.napjáig ígérte a beköl-
tözést a vállalkozó. A vásárlók a vételár 
szerződésben rögzített összegének befi-
zetése után határidőre nem tudtak beköl-
tözni a lakásba az építkezés csúszása 
miatt. Ezen kívül az ingatlan kivitelezése 
során a lakásukban minőségi hibákat is 
felfedeztek, ennek bizonyítására szakér-
tőt kértek fel, akinek munkáját a Kft aka-
dályozta, majd kizárta a lakásból a tulaj-
donosokat. Ezt követően Szűcsék jogi 
képviselő útján vették fel a kapcsolatot a 
Z.D.Hungary Kft-vel, hogy a teljesítések 
megtörténhessenek, és mielőbb birtokba 
vehessék a lakást, mivel a vételár jelentős 
része már eladónál volt. 

Idézet az ügyvéd által szerkesztősé-
günkhöz eljuttatott levélből:

Az átadás – átvételi eljárás – hosszas 
levelezést követően - lezajlott, a hátralé-
kos vételár megfizetésre került, ugyanak-
kor az alperes meghatalmazással eljáró 
képviselője  jegyzőkönyvben elismerte 
azokat a garanciális javítási kötelezettsé-
geket, melyek javítása a szerződésszerű 
teljesítéshez szükségesek. 

A belső munkák vonatkozásában 2005. 
december hó 06. napját, míg a külső mun-
kálatok vonatkozásában 2006. március 
hó 31. napját jelölte meg alperesi képvise-
lő a javítási munkálatok elvégzése utolsó 
határidejének. 

Tekintettel arra, hogy az átvett állapo-
tában nem volt szerződésszerű az ingat-
lan, felperesek várták, hogy az alperesi 
társaság az ingatlan belő részére vonat-
kozó javítási munkálatokat vállalásának 
megfelelően megkezdje.

Azonban ezek nem történtek meg, fel-
peresek felszólító levelei ellenére sem, 
azonban alperes levelében mereven 
elzárkózott mindenféle javítástól, melynek 
indokát abban adta meg, hogy a javítást 
csak azoknak végzik el, akik bírósággal 
nem fenyegetőznek.

A 2005. november hó 30. napján kelt 
átadás – átvételi jegyzőkönyvben rögzí-
tett külső munkálatokra kikötött vállalási 
határidő is eredménytelenül telt el, felpe-
resek hiába keresték alperest ezzel kap-

csolatosan, illetve újonnan keletkezett, az 
átadás – átvételkor nem észlelhető hibá-
kat is jeleztek feléjük. 

Alperes a megkeresésekre nem rea-
gált, a vállalt javítási határidőt mindekét 
esetben  - a külső és belső munkálatok 
vonatkozásában is - elmulasztotta. 

Fentiek alapján, felperesek keresettel 
éltek a Gödöllői Városi Bíróság előtt, és 
kérték, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy 
alperes a Ptk. 305. § (1) bekezdése sze-
rint hibásan teljesített, és tekintettel arra, 
hogy a Ptk. 306. § (1) bekezdés a, pontja 
szerinti kijavítást nem lehetséges, állapít-
sa meg, hogy a Ptk. 306. (1) bekezdésé-
nek b, pontja szerint felperesek megfelelő 
árleszállítást és 310. § szerinti kártérítést 
ítéljen meg részükre. 

A kereset összegszerűségét a felpere-
sek által készíttetett szakértői vélemén-
nyel igazolták,  mely részletesen rögzíti 
mindazon hibák körét, melynek javítását 
alperes elmulasztotta.   

A peres eljárás során – az eljáró bíró 
betegségei miatt – igazából érdemi tár-
gyalás nem történt, a következő tárgyalási 
határnap 2007. szeptember hó 11. napjá-
nak 10 órája, melyen a felperesek szemé-
lyes meghallgatására kerül sor, illetve fel-
peresek kérték idézni az alperesi társaság 
tagjait is, az ő megjelenésük kétséges. 

A szeptember 11-re meghirdetett tár-
gyalást elnapolták, a következő tárgyalás 
időpontjáról a felperesek még nem kaptak 
értesítést. Itt tart most az ügy.

A cikkel kapcsolatban várjuk és lekö-
zöljük az érintettek reagálását.

GE

Név és cím nélkül érkezett a hivatalba 
az alábbi levél, melyet szó szerint közlünk.

„Tisztelt Polgármester Úr!
Örömmel értesültünk nap-mint-nap 

arról, hogy Ön odafigyel mindenre, ami kis 
falunkban történik! És tesz is érte! Ezért 
merek Én is tollat ragadni, és segítséget 
kérni Öntől.

A gondunk a következő: Most lett óvo-
dáskorú a Drága Gyermekünk. Felvették 
a Wéber Ede úti Óvodába Szilasligeten.

De megdöbbenve tapasztaltuk, hogy 
Nekünk kell megvennünk a wc papírt,  
zsebkendőt, ivóvizet, gyümölcsöt, ágyne-
műt, sót, lisztet. Ceruzára … pénzt szed-
nek. Magyarán mindent mi fizetünk. Ezek 
nem nagy összegek „kibírjuk”. De szeret-
nénk kérni, hogy az óvodában kevésnek 
tartjuk a fejlesztő játékokat, könyveket… 
A létszám 30 fő lesz. Ha nincs játék, mit 
fognak a gyerekek csinálni?

A gyermekünknek a legjobbat szeret-
nénk! Nem gyermekmegőrzésre adjuk be 
gyermekünket, hanem tanuljon is. Eszkö-
zök nélkül? Az építkezés alapja az alap. Itt 
kezdődik az óvodában.

Kérem Polgármester Úr. Nézze meg az 
óvoda,-ák állapotát. Amit kérek pár száz 
ezer forint… Remélem lesz változás…

Mélységes tisztelettel és köszönettel! 
Egy anyuka a „többiek” nevében is…

/Ha válaszolna az újságban megkö-
szönnénk!/”

A polgármester helyett a szülők válaszol-
tak melyet az alábbiakban olvashatnak. 

(szerk.)
„Tisztelt Polgármester Úr!
Kicsit minden szülő meglepődött, ami-

kor két héttel az első szülői értekezlet után 
ismét szülőire hívtak minket a Szilasligeti 
Csicsergő Óvodába. Amikor megtudtuk, 
hogy miért is hívtak be minket, akkor még 
jobban meglepődtünk. Mert polgármester 
úr kapott egy levelet a nevünkben, amiről 
mi nem is tudtunk és amelytől ezúton sze-
retnénk teljes mértékben elhatárolódni.

Az első szülői értekezleten a szü-
lők száz százaléka teljes egyetértésben 
fogadta el az óvodával kapcsolatos, gyer-
mekeink ellátását szolgáló plusz kiadáso-
kat. Ezúton szeretnénk megkérni az isme-
retlen anyukát, aki névtelenül írt Önnek, 
hogy kicsit jobban vegye szemügyre a 
csoportban található játékokat, amikkel mi 
teljes mértékben meg vagyunk elégedve!

Tisztelettel a Süni csoport óvodásai-
nak szülei.” 

(14 aláírás van az eredeti levélen, mely 
a szerkesztőségben megtekinthető)

 Olvasói levelek • Olvasói levelek • Olvasói levelek 
Névtelen levél 
az óvodáról

Riasztó-, 
és Klímaszerelés

Elektronikus vagyonvédelmi esz-
közök, kültéri-, beltéri kamerák, 

szerelése, javítása
Klíma, Hűtőkamra, Hűtőgép

Töltés, telepítés, javítás, 
karbantartás

Műszeres Szivárgásvizsgálat
06/20-925-6289 

Tel./Fax: 06/28-482-556
gal.balint@freemail.hu 

Gál Bálint 
2145 Szilasliget, Mártírok u. 56.  
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Rendelési idők
	  Kerepes Tölgyfa u. 1., 
Dr. Havay Miklós körzeti orvos 28/560-330
Hétfő, szerda: 14.00-18.00, kedd, csütörtök: 
9.00-12.00, péntek: páros hónapban 9.00-
12.00, páratlan hónapban: 14.00-18.00. Sürgős 
esetben: 06-20/983-8396
	  Dr. Gasztner Zsuzsanna körzeti orvos 
28/560-330
Hétfő, szerda: 9.00-13.00, kedd csütörtök: 
14.00-18.00, péntek: páros hónapban 14.00-
18.00, páratlan hónapban: 9.00-12.00. 
	  Dr. Dabasi András fogszakorvos 06-
20/9294-944
Hétfő, szerda: 14.00-20.00, kedd csütörtök: 
8.00-13.00, péntek: páros héten: 8.00-15.00
	  Dr. Dobos István Péter fogszakorvos 
06-20/9446-757
Hétfő, szerda: 8.00-13.00, szerda: iskolafogá-
szat, kedd csütörtök: 13.30-19.30, 
Állandó ügyelet: Budapest VIII. Szentkirályi u. 40.
	  Dr. Vaszil László csecsemő- és gyermek 
gyógyász szakorvos
28/560-410
Hétfő, szerda: 14.00-17.00, kedd: 9.00-12.00 csü-
törtök, péntek: 8.00-11.00. 
	  Dr. Mina András  betegjogi képviselő
06-20/4899-577
	  Védőnői tanácsadó: 28/560-331
	  Terhesgondozás és egészséges csecsemő 
tanácsadás, szerda: 9.00-12.00
Csecsemő- és gyermek tanácsadás
	  Dr. Vaszil László szerda: 12.00-14.00
	  Dr. Mokos Zsuzsanna 
páratlan hét szerda: 14.00-15.30
	  Gyógyszertár  2144 Kerepes Tölgyfa u. 3. 
hétfő-péntek: 8.00-18.00
	  Orvosi ügyelet: Kistarcsa, Batthyány u. 4.  
28/470-840 
Szilasliget orvosi rendelés:
	  Dr. Vince Lajos háziorvos
28/482-640,  06-30/9278-637.
Hétfő, szerda: 8.00-12.00, kedd, csütörtök: 
14.00-18.00, péntek, páros héten: 14.00-18.00,
péntek, páratlan héten: 8.00-12.00
	  Dr. Szakolcai Zsuzsanna háziorvos
28/482-640,  06-20/3824-244.
Hétfő, szerda: 14.00-18.00, kedd, csütörtök: 
8.00-12.00, péntek, páros héten: 8.00-12.00,
páratlan héten: 14.00-18.00
Orvosi ügyelet: Kistarcsa, Batthyány u. 4.  
28/470-840 
	  Gyermek háziorvosi rendelő,
28/481-419 Dr. Mokos Zsuzsanna  Csecsemő 
és gyermekgyógyász szakorvos.
Hétfő, szerda: 9.00-12.00, kedd, csütörtök: 
15.00-18.00, péntek: 13.00-16.00,
Egészséges csecsemő tanácsadás csütörtök: 11.00-13.00
	  Gyógyszertár, Wéber Ede u. 1.
Hétfő: 8.00-18.00, kedd: 8.30-18.00, szerda: 
8.00-12.00 csütörtök: 8.30-18.00, péntek: 8.00-
18.00.

 Kerepes-Hollandia-Széphegy- 
 Szilasliget közéleti lapja
 Kiadja:
 a Két Faluért Egyesület
 Szerkesztőség címe:
 2144 Kerepes, Rét utca 51.
 Telefon: 06/30 330-1670
  06/28 561-059
 Szerkeszti a szerkesztő bizottság
 Tördelés: Szekeres Róbert
 Hirdetésfelvétel és kéziratok  
 leadása a szerkesztőség címén.
 E-mail: gorgenyister@gmail.com
 Készült: a Styl-Print nyomdában.
 X. ker. Vaspálya utca 15/C
 http://www.kerepes.hu/

KEREPESI VÉLEMÉNY ÜVEGEZÉS

KULCSMÁSOLÁS
KERTI SZERSZÁMOK

ÉLEZÉSE

(06-30) 9842-798

(06-30) 2686-

979

VIMULTI – BT
Szilasliget, József A.u.12.

éjjel-nappalVARGA-KŐ Bt.

Új sírkövek gyártása
Régi felújítása

Gránit
Márvány

Műkő

Kerepes, Halász út 11.
Kézi mobil: 30/62-64-917

Üzenet: sms-ben
Iroda mobil: 30/51-51-51-6

Műanyag 
nyílászárók cseréje, meg-

lévő ablakkeretbe is 
Telefon: (06 30) 670-6271,
vagy torek1@freemail.hu

Az idei és az elmúlt év 
tapasztalatai azt bizonyítják, 
hogy a lakosság nagyobb 
része nem rendelkezik a helyi 
önkormányzati adózási rend-
szeren belüli jogai, illetve köte-
lezettségei ismeretével. Ezért 
e tájékoztatóval szeretnék 
segítséget nyújtani az adózás 
útvesztőiben történő eligazo-
dáshoz. 

Magánszemélyek kommu-
nális adója: Kerepesen a helyi 
adók közül szinte minden csa-
ládot érint a kommunális adó, 
amely 2002. január l napjától 
került bevezetésre. Mértéke 
adótárgyanként: 12.000,-Ft/év. 
Kommunális adó kötelezett-
ség terheli  az önkormányzat 
illetékességi területén magán-
személy tulajdonában levő 
építményt, a nem magánsze-
mély tulajdonában álló lakás 
bérleti jogával rendelkezőt, 
valamint a beépítetlen belte-
rületi földrészlet tulajdonosát. 
A társasház, sorház ikerház 
stb. esetén a tulajdonosok 
önálló adóalanyok. A beépítet-
len belterületi földrészlet után 
2005. december 31-ig telek-
adót kellett fizetni, annak meg-
szűntetése után kommunális 
adó fizetési kötelezettsége 
keletkezett minden belterüle-
ti földrészlet tulajdonosának. 
Kommunális adó esetében az 
adózó bevallás benyújtásával 
jelenti be adókötelezettségét, 
annak keletkezésétől számí-
tott 15 napon belül.

Helyi iparűzési adó: A 
helyi iparűzési adó hatálya alá 
történő bejelentkezést a vállal-
kozói igazolvány kiváltását, ill. 
a cégnyilvántartásba történő 
bejegyzést követően 15 napon 

belül kell megtenni, megelőzve 
a hivatal felszólítását. A vállal-
kozói adóbevallások elkészíté-
sekor a mai napig problémát 
jelent az adóalap kötelező 
megosztásának alkalmazása 
telephely és székhely között, 
pedig a megosztás módjáról a 
helyi adókról szóló 1990. évi C 
törvény melléklete rendelkezik. 
A helyi iparűzési adót fizetőnek 
három, ill. négy időpontot kell 
figyelembe venni: március 15. 
I. féléves előlegfizetés, május 
31. előző évről adóbevallás 
benyújtása, és a kiszámított 
adó megfizetése, szeptember 
15. II. féléves adóelőleg. Aki-
nek feltöltési kötelezettsége 
van, december 20-ig a várható 
éves adójára kell feltölteni az 
adóelőlegét.

Gépjárműadó: Gépjár-
mű adózással kapcsolatban 
nagyon fontos, hogy a gépjár-
mű tulajdonjogában történő 
változást az okmányirodába 
kell bejelenteni az eladónak/
vevőnek az adásvételt követő 
15 napon belül.  Ha ezt az eladó 
elmulasztja, és az új tulajdonos 
sem íratja át a forgalmi enge-
délyt a régi tulajdonos marad 
az adókötelezett a bejelentés 
évének utolsó napjáig. 

Minden adónemből befo-
lyó pénzt az Önkormányzat a 
község működtetésére használ 
fel. Minden adónemre vonat-
kozik, hogy az adóbevallás 
benyújtásának elmulasztása 
mulasztási bírság kiszabását 
vonja maga után, amelynek 
mértéke magánszemély ese-
tén 100 ezer, más adózó ese-
tén 200 ezer forintig terjedhet. 
Amennyiben az adóhatóság 
ellenőrzéssel állapítja meg az 

adót, 50%-os adóbírságot kell 
kiszabni. Ha az adóbevallást 
késve, nem az adókötelezett-
ség keletkezésének évében 
nyújtják be, visszamenőleges 
hatállyal kell az adót kivetni.

Az adózó kérelmére az adó 
megfizetésére fizetési halasz-
tás, részletfizetés engedélyez-
hető, ha fizetési nehézsége 
átmeneti jellegű, illetve a kérel-
mezőnek nem róható fel, vagy 
annak elkerülése érdekében 
úgy járt el, ahogy az az adott 
helyzetben tőle elvárható. A 
kérelem illetékköteles, mér-
téke 2.200,-Ft, amelyet az 
önkormányzat illetékbeszedé-
si számlájára kell megfizetni. 
A befizetett csekket csatolni 
kell a kérelemhez.

Az adóhatóság kérelemre 
mérsékelheti, vagy elenged-
heti az adó-, pótlék- és bír-
ságtartozást, ha azok meg-
fizetése az adózó és a vele 
együtt élő közeli hozzátarto-
zók megélhetését súlyosan 
veszélyezteti. A kérelemhez 
csatolni kell a jövedelemiga-
zolásokat. A fenti tájékoztató 
valószínűleg minden kérdésre 
nem adja meg a választ, de 
remélhetőleg segítséget nyújt 
az adójogszabályokban törté-
nő eligazodáshoz. Az adókö-
telezettségek teljesítéséhez 
szükséges nyomtatványok az 
adócsoportnál beszerezhe-
tők ill. a Polgármesteri Hivatal 
www.kerepes.hu honlapjáról 
letölthetők.

Joó Gyuláné
Adócsoport vezető

Tájékoztató a helyi adózásról



18  KEREPES, HOLLANDIA, SZÉPHEGY, SZILASLIGET

KEREPESI VÉLEMÉNY • 2007. SZEPTEMBER

Az önkormányzat 4 éves 
időszakára vonatkozó cik-
lusprogramját a polgármes-
ter minden képviselőnek 
áttanulmányozásra kiküld-
te, érthető volt tehát, hogy 
úgy a képviselők, mint a 
lakosság részéről nagy volt 
az érdeklődés a nyári szü-
net utáni első testületi ülés 
iránt.

A legnagyobb érdeklődést 
kiváltó napirendi pont Kere-
pes Nagyközség Önkor-
mányzatának 2006-2010-ig 
szóló ciklusprogramja volt

Franka Tibor polgármester 
a napirendi pont tárgyalása 
előtt ismertette, hogy a ciklus-
program elkészítését az Ötv. 
91. §-a írja elő, melyben meg 
kell határozni a kötelező és 
az önként vállalt feladatokkal 
összefüggő célkitűzéseket. Ez 
a program egy elvi tervezet, 
melynek kidolgozása folyama-
tosan történik, egyeztetések, 
különböző számítások és tár-
gyalások után. Legnagyobb 
gondot az utak jelentik. Kb. 20 
km utat kellene leaszfaltozni, 
ami a pénzügyi lehetőségeket 
figyelembe véve kb. 20 évet 
jelent. Ahhoz, hogy ez hama-
rosan megvalósítható legyen, 
kötvénykibocsátással lehet 
pénzhez jutni. Ehhez meg kell 
keresni azt a bankot, amely a 
legkedvezőbb ajánlatot adja 
az önkormányzat kötvényei-
nek megvásárlására. A lényeg, 
nem a lakosságnak kell a köt-
vényt megvennie.

A kötvénykibocsátással 
kapcsolatos részletesebb tájé-
koztatásra meghívták Molnár 
Zoltánt a K&H Bank önkor-
mányzati üzletágvezetőjét, aki 
elmondta, hogy a kötvénykibo-
csátás egy hitelkihelyezéshez 
hasonlít, és nagyon szigorú 
jogi feltételekhez van kötve. 
Mivel az önkormányzatnak a 
K&H Bank a számlavezetője, 
így a kötvénykibocsátással 

kapcsolatos költségeket el tud-
ja engedni, ami kb. 6-8 millió 
forintot is kitehet. Általában 20 
éves futamidőben terveznek, 
de ha az önkormányzat ennél 
rövidebb futamidőt szeretne, 
annak sincs akadálya, sőt a 
kötvények soron kívüli vissza-
vásárlását is lehetővé teszik. 
Az olcsóság miatt preferálják 
a svájci frank alapú kibocsá-
tást, de éven belül korlátlan 
alkalommal lehet konvertálni a 
kötelezettségvállalást, a K&H 
Bank 72 órás határidőre vál-
lalja a konverziót. Míg a hite-
leknél számlák alapján törté-
nik a folyósítás – mondta – a 
kötvénykibocsátás esetében 
egy összegben kapja meg az 
önkormányzat a kötvények 
árát. De arra is lehetőség van, 
hogy kisebb összegű kibocsá-
tásra folyamatosan rákérnek.

- A 800 millió forintos, devi-
zában számolt kötvénykibo-
csátást befolyásolhatja-e a 
forint esetleges gyengülése? 
Ha az önkormányzat fizetés-
képtelenné válik, milyen retor-
ziókkal élhet a bank? Módosul-
hatnak-e a szerződések, amit 
most kötne az önkormányzat a 
bankkal, illetve változhatnak-e 
a fizetési feltételek? - kérdezte 
Kovács Antal képviselő.

- A törlesztés módosulhat, 

ha forintban történik a kibocsá-
tás és idegen devizában tartjuk 
nyilván - hangzott a válasz. A 
bank a saját és az önkormány-
zat érdekében éppen ezért ad 
tanácsot, mikor érdemes más 
devizanemre váltani, az árfo-
lyamok alakulását figyelembe 
véve. Ha az önkormányzat 
fizetésképtelenné válna, az 
ugyanaz, mintha hitellel vál-
na fizetésképtelenné. Fizetési 
nehézségek esetén igyek-
szünk átütemezni a kötelezett-
ségeket, hogy az önkormány-
zat ne kerüljön csődbe.

- Az önkormányzatnak 
Önök a számlavezetői, a 

futamidő lejárta előtt válthat-
e bankot az önkormányzat? 
Tehát feltétel-e az, hogy nem 
hagyhatjuk el a K&H Bankot, 
amíg a futamidő tart? - tette 
fel a kérdést Rózsás Erika 
képviselő.

– Ilyen kikötést nem tehet a 
bank, ezzel a versenytörvényt 
is megszegnénk - nyugtatta 
meg a kérdezőt Molnár Zoltán.

A napirendi pont tárgyalá-
sának végén a polgármester 
kért szót, és elmondta, hogy 
a ciklusprogramban minden 
területet – iskolát, óvodát, 
Faluházat, egészségügyet és 
elsősorban az útépítést – fel-
vázolt. A későbbiekben egy 
városközpont kialakítását is – 
folytatta. – De nem építhetünk 
addig egy központot, amíg a 
megközelítése csak sáros uta-
kon lehetséges. Egy aszfaltos 
út az ott lévő házak értékét is 
jelentősen emeli. Szavazásnál 
a Képviselő-testület 10 igen 
szavazattal, 3 nem szavazat-
tal és 1 tartózkodás mellett 
elfogadta az Önkormányzat 
2006-2010. közötti időszakra 
vonatkozó Ciklusprogramját. 
(Az egy tartózkodó Franka 
Tibor volt, azért mert nem 
akarta a képviselő testületet 
az igen szavazásnál kézfeltar-
tásával befolyásolni.)

Kerepes-Kistarcsa vagyon-
megosztási perében való 
megállapodás

Sok éve tartó vagyonmeg-
osztási pernek, vitának, ellen-
ségeskedésnek lehetne pon-
tot tenni a végére azzal, hogy 
megegyezünk – vezette fel a 
napirendi pontot a polgármes-
ter. Úgy néz ki, hogy Kistarcsa 
erre hajlandó és 40 millió forin-
tot fizetne ún. kártérítésként.

Dr. Buczkó Péter ügyvéd 
a folyamatban lévő ügyről az 
alábbi tájékoztatást adta. Ez 
az önkormányzat legrégebbi 
és legnagyobb pertárgyú ügye. 

Mi vagyunk követelő pozíció-
ban 70 millió forinttal. Mivel sok 
idő telt el a pereskedés óta,  
vannak olyan vagyonelemek, 
amelyek már nem is léteznek, 
így ezek értékével csökkentet-
tük a kereseti követelésünket. 
Ilyen típusú ügy még nem volt 
Magyarországon. Ma már csak 
úgy lehet településeket szét-
választani, ha a vagyont meg-
osztják. A pert bonyolítja még, 
hogy be lett vonva a perbe a 
közmű vagyonmegosztása is. 
A csatorna és vezetékhálózat 
viszont nem lett szétosztva. A 
bíróság fog dönteni ezek tekin-
tetében is. Most szünetel a per, 
mert a polgármesterek megál-
lapodtak abban, hogy meg-

próbálják tárgyalásos módon 
rendezni az ügyet. A napirendi 
pont szavazásánál a Képvise-
lő-testület 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta, hogy a Kis-
tarcsa önkormányzatával folyó 
vagyonmegosztási per lezá-
rása megtörténjen, abban az 
esetben, ha Kistarcsa Város 
Önkormányzata 40 millió forin-
tot megfizet Kerepes Önkor-
mányzatának 2007. december 
1. napjáig. Kerepes Önkor-
mányzata szükségesnek tart-
ja a közös vízi közmű vagyon 
tételes és részletes megosz-
tását az üzemeltetési-szakmai 
szempontok, valamint a terüle-
ti elhelyezkedés elvének figye-
lembe vételével. 

Útépítési pályázattal érintett 
utcák kiválasztása 

A Képviselő-testület egyet-
értett azzal, hogy a Közép-
Magyarországi Operatív Prog-
ram keretében kiírt „Belterületi 
utak fejlesztése” című (kód-
szám: KMOP-2007-2.1.1/B) 
pályázati kiíráson a Wesselé-
nyi, Wéber, Szondy, Dessewf-
fy és Berzsenyi utcák útépítési 
munkálataira történjen meg 
a tervek korszerűsítése és a 

A testületi ülésről jelentjük



pályázat elkészítése, valamint 
a pályázat benyújtása.

Záportározó tervezésének 
megtárgyalása

Kerepes Önkormányzata 

az elmúlt évek során többször 
megfogalmazta szándékát, 
hogy a Szilas patak mellék-
ágára kerüljön kialakításra 
egy tározó, mely a vízgazdál-
kodási feladatokon túl egyéb 
települési (kulturális, sport, 
szabadidő) célokat is ellát-
hatna. A probléma az, hogy 
a földrajzilag legalkalmasabb 
terület az állam tulajdona és 
természetvédelem alatt áll. Az 
első lépések megtörténtek, a 
Magyar Államkincstártól bérel-
né az Önkormányzat a terü-
letet. A polgármester abban 
kérte a támogatást, hogy a 
Gödöllő-Vác Térségi Környe-
zetvédelmi és Vízgazdálkodá-
si Társulatot bízzák meg az 
elvi vízjogi engedélyes tervek 
elkészítésével. A Képviselő-
testület támogatta a javaslatot, 
és megbízta a polgármestert, 
hogy a tervezői szerződést 
megkösse.

Az Önkormányzati tulajdonú 
köztemető üzemeltetése 

A polgármester ismertet-
te a tényállást, miszerint jelen 
pillanatban három érvénytelen 
szerződés is van, melyek közül 

a üzemeltető az utolsót tekinti 
érvényesnek. Ezután átadta 
a szót az Önkormányzat ügy-
védjének, dr. Buczkó Péter-
nek, hogy adjon tájékoztatást a 
témában.

Dr. Buczkó Péter 
ügyvéd elmondta, 
hogy többszörös 
szerződéskötés tör-
tént, melyek jogilag 
áttekinthetetlenek. 
M. Szabóék párhu-
zamosan szerződ-
tek az Örökláng Kft. 
mellett. A választás 
előtt pár nappal egy 
harmadik szerződés 
is született, mely 
2009. december 
31-ig biztosít jogot 

az M. Szabó Bt.-nek. Nem volt 
pályáztatás, hiányzik a Képvi-
selő-testületi döntés, továbbá 
megsértették a temetkezésről 
szóló törvényt is. A legutolsó 
szerződés még 4 éves időtar-
tamot sem köt ki, szemben a 
törvényben előírt minimális 5 
évvel. Ezek miatt nincs érvé-
nyes jogviszonyunk az M. 
Szabó Bt.-vel. 2007. augusz-
tus 30. napján lett felmondva 
a szerződés azonnali hatál-
lyal, de a temetkezés sajátos-
ságaira tekintettel a határidő 
 2007. október 31-re módosult. 
Ha október 31-ig nem mennek 
ki, akkor pert kell indítani. 

Kérdések és hozzászó-
lások után a Képviselő-tes-
tület 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül elfogadta a közte-
mető üzemeltetésére vonat-
kozó, az előterjesztéshez 
mellékelt pályázati felhívás 
tartalmát.

Tájékoztatás a Polgármesteri 
Hivatal épületének értékesí-
téséről 

A hivatal az 1970-es évek-
ben készült épülete a felső 
szintet tekintve már életve-
szélyes. Fűtése, világítása 
pazarló, annál is inkább, mivel 
átalányt fizetünk. A testület fel-
hatalmazásával és döntésével 
a székházat 240 millió forint + 
Áfa vételárért meghirdettük két 
országos napilapban, de még 
csak egyetlen telefonos érdek-
lődés sem volt – tájékoztatott 
Franka Tibor polgármester. 
Egy másik értékbecslés 140 
millió forint + Áfa vételárat jelölt 
meg. Éppen ezért felkértük a 
K&H Bank értékbecslő partne-
rét, hogy mint a hivatal szám-

lavezető bankja a legtárgyila-
gosabb értékesítési összeget 
nevezze meg. A becslés jelen-
leg készül. Egy vállalkozó 95 
millió forintot fizetne az ingat-
lanért, de szerintem érdemes 
lenne megvárni a K&H Bank 
becslését is, hiszen óriási a 
különbség az összegek között. 
Minél előbb el kellene költöz-
ni a hivatalnak az iskolában 
kialakítás alatt lévő irodákba, 
mert üresen talán jobban és 
gyorsabban tudjuk eladni az 
épületet.

2006. októberéig 
elmaradt képviselői 
tiszteletdíjak megfi-
zetése 

Az új Képviselő-
testület megválasz-
tásáig nem történt 
meg maradéktalanul 
az előző Képviselő-
testület tagjainak járó 
tiszteletdíj kifizetése. 

Az új testület 2/2007.(I.10.)Kt. 
számú határozatában lehe-
tőséget kívánt biztosítani az 
előző Képviselő-testület tagja-
inak, hogy a meg nem fizetett 
tiszteletdíjakról lemondhas-
sanak és azt felajánlhassák 
közösségi célok megvalósítá-
sára. A várt felajánlások nem 
történtek meg, sőt ellenke-
zőleg polgári peres eljárások 
indultak az elmaradt tisztelet-
díjak miatt. Ezért – tekintettel 
a várható jogszerű bírósági 
döntésekre – azt javasolta a 
polgármester a Képviselő-tes-
tületnek, hogy a még ki nem 
fizetett 4.832.340 Ft tisztelet-
díj és az azt terhelő 1.401.378 
Ft járulék, összesen 6.233.718 
Ft tiszteletdíj kifizetése történ-
jen meg 2007. szeptember 30. 
napjáig. A képviselőtestület az 
előterjesztést támogatta.

Lakossági útépítések önkor-
mányzati támogatása 

A Képviselő-testület általá-
nos döntést hozott a lakossági 
önerős útépítések támoga-
tásáról, ezen döntés szerint 
a megépítendő utak hossza 
alapján 500.000 Ft/100 méter 
mértékű támogatást biztosít. 
A Sólyom lakópark területén, 
az ott élők vízi közmű társulat 
alakításával felszíni vízelve-
zetési és közlekedési célokat 
egyaránt kielégítő műtárgyat 
és utat kívánnak megépíteni 
950 fm hosszban.

Ezt figyelembe véve, korábbi 
döntés alapján a 4.750.000 Ft 
összegű támogatás kifizetését 
jóváhagyta a testület a Sólyom 
lakóparkban megalakult vízi 
közmű társulat részére, melyet 
az Önkormányzat az útépítésre 
elkülönített felhalmozási célú 
kiadásaiból kíván finanszírozni.

A testületi ülésről jelentjük
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Köszönet...
Ezúton is köszönetet mondunk a program támogatóinak és segítőinek: Kerepes 
Nagyközség Önkormányzata, Sierra Music, Szilasfood Kft., Zepter Magyarország, 
Anikó ABC, Kerepes Rádió, Szilas TV, Ugró János, Kóbor Tamás – Kulturális Bizott-
ság elnöke, Művelődési kör, Kerepesi Kht., Patkó csárda, Ring Kocsma, Szilas tér 
Egyesület, Pátria Egyesület, Kisvirág Gyermektánccsoport szülői munkaközössége, 
Virág Tatoo – Virág Károly


